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Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

Tiaeckel és bírálói.l 

A monismus elkeseredett harca a keresztény 
világnézet ellen alkalmul szolgált a tárgyilagos tudo-
mánynak arra, hogy leálcázza azokat, kik visszaélve 
mások hiszékenységével, ez ideig he nem bizonyít-
ható elméleteket a tudományos kutatás szolid vív-
mányaiként tüntettek föl s ezen irreális műveletük 
mellett holmi hamisításokkal, valótlan állításokkal 
iparkodtak hangulatot kelteni. 

«Im Interesse der Wissenschaft»2 a cime annak 
a műnek, melyet W. Teudt írt meg s melyben komoly 
tárgyilagossággal ismerteti Brass vádjait Haeckel ellen, 
majd ennek válaszát s mások hozzászólásait. 

Haeckel tudvalevőleg bizonyos célzatossággal 
törekszik az ember állati leszármazását bizonyítani 
a monismus érdekében; embriologiai, morfologiai 
érveket hoz föl, ha talál, ha nem, úgy önkényüleg 
formál ilyeneket ; szemléltető képekben igyekszik 
ezen érveket tetszetősekké tenni. Rütimeyer zoologus 
1868-ban, és a hires lipcsei anatómus, His, 1874-ben, 
majd meg Brass napja inkban bizonyította be, hogy 
Haeckel szemléltető képei közül több nem hiteles, 
hanem hamisítvány, több pedig csak a képzelet műve ; 
bizonyítási eljárása nem megbízható, mert neveket 
cserél föl, a mint ezt elmélete kívánatossá teszi ; 
makakból hylobatest formál s hogy ez jobban sike-
rüljön, a képen 15—16 csigolyát el tüntet ; más eset-
ben az ember embrió jában föltüntet tévesen 44 csi-
golyát, holott a valóságban csak 33—35 van ; ezáltal 
azt a látszatot kelti, mintha valaha léteztek volna 
emberek, kik farokkal voltak ellátva. 

De sűlyos vádat bizonyított Haeckelre W a s m a n n 
is ama hires (1907-iki) berlini vitaestélyen. Haeckel 
«Über unsere gegenwärtige Kenntnis vom Ursprung 
des Menschen» cimű munká jában a primateseknek 
általa közölt családfája, a szemléltető képek, mint a 
valóságot ábrázoló rajzok vannak feltüntetve; «Histo-
rische Tatsache», mondja Haeckel^ pedig ez tar tha-
tatlan állítás, ezért iparkodott is Schmidt dr., az ő 

1 A Németországban most javában folyó tudományos 
harcnak a képe. Szerk. 

2 Naturwissenschaftlicher Verlag. Godesberg, bei Bonn. 
1909. 

tanársegédje, enyhíteni e merész állítását Haeckelnek' 
csakhogy Wasmann magának az idézett könyvnek 
szavaival bizonyította be igazát. 

Ugyancsak könnyelmű és mások megtévesztésére 
alkalmas eljárást tapasztalhatunk Haeckel : Progono-
laxis hominis cimű iratában, melyben a homo pri-
migeniust úgy szerepelteti, mint a mely a pithecan-
tropus erectustól származik, noha mindkettő tudva-
levőleg a diluvialis-korból való, tehát egykorúak s 
így nem is származhatott az előbbi — az ember — 
az utóbbitól, a majomtól. ' 

Ezenkívül Haeckel szemléltető képeiben a való-
ban létezett állítólagos ősök — majom, félmajom 
mellé olyanokat is fölvesz, melyek sohasem léteztek ; 
ezekre azért van szüksége, hogy szembetűnővé tegye 
a fokozatos fejlődést; ezek oly közbeeső alakok, 
melyek azonban csak a szerző képzeletében vannak 
meg; a már kiveszett faiok mellé f j e i é t tesz; ugyan-
csak az általa képzelt, de a valóságban sohasem létezett 
átmeneti fajok mellé szintén a f jelet teszi annak fel-
tüntetésére, hogy azok szintén kihaltak. Dehogy hal-
tak ki, hisz nem is léteztek! Ezt jelezni kellett vo lna! 

De lesújtó ítéletet mondott Haeckel fölött Keibel, 
a freiburgi egyetem tudós tanára is, melyben meg-
erősíti többek közt: Haeckel sok esetben nem létező 
embriók képeit közölte; a más szerzők által közölt 
embrió-ábrákat lényegesen megváltoztatta, a nélkül 
azonban, hogy mindezt jelezné; megállapította továbbá, 
hogy más zoologus, embriologus Haeckeléhez hasonló 
eljárást nem követ, mert az ellenkezik a tudományos 
kutatás tárgyilagos módszerével ; de még a népies 
kiadványok számára sem tart ja megengedhetőnek a 
a szemléltető képek ilynemű alkalmazását (schema-
tisieren). Ezek alapján Brass vádjait beigazoltaknak 
tekinti. «Az új vallásalapító (monismus) képzelete és 
fanatismusa oly színben tünteti föl előtte a dolgokat, 
mint a hogy ő azokat ábrázolja» — mondja Keibel.2 

Tehát fanatismust s élénk fantáziát állapít meg 
Haeckelnél. 

Csakugyan helyes diagnosis! 

1 L. Entwicklungstheorie und Monismus. Die Innsbruckéi-
Vorträge von E. Wasmann. 61. 1. 

2 L. l)r.' Fleischer értek. Arbeiterpräses. Heft. 11. 1909. 
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Haeckel Brass vádjaira felel, de nem higgadtan, 
hanem epésen. Egyébként nála az ily eljárást meg-
szokhattuk. Egykori elvbarátait — Wundt , Wirchow, 
Du Bois-Reymond, Baer stb. — mikor azok a monis-
mus sekélyes vizeiről kieveztek, úgy jellemzi, hogy 
az öreg korral j á ró szellemi gyöngeség vitte őket a 
monismus megtagadására.1 Erveiket megcáfolni nem 
tudja, pedig csakis ezt kellett volna tennie s nem 
személyeskedni. így tesz Brass-val is. Dr. Breiten-
bach által közzétett levélben Haeckel Brass vádjait 
szemérmetlen hazugságnak bélyegzi, azzal fenyege-
tődzik, hogy Brasst rágalmazásért pörbe fogia; persze 
nem tette meg, élénk tudatában annak, hogy a kudarc 
így még teljesebb lesz. Ezért csak tagad, de nem 
cáfol, mert nem tud; ma jd Brass személyét támadja, 
becstelen szócsavarónak nevezi, a stréberség vádjá-
val illeti, ki egyetemi tanár szeretne lenni ; ezért 
akar leleplezéseivel érdemeket szerezni. Hát kérem, 
ez nem tudóshoz illő védekezés; pontról-pontra tes-
sék kimutatni Brass állításainak tarthatatlanságát. De 
erre nem képes. 

Majd azt mondja , hogy a szemléltető képek 
körüli eljárását m á r csak azért sem lehel hibáztatni, 
mert 100 meg 100 tudós is csak így tesz. Hát ez 
nem igaz. Szegény 75 éves Haeckel, hogy vergődik 
s végül is saját csapdájába esik. Előbbi vádjára a 
«Kepler-Bund» felszólítása folytán először 15 termé-
szettudós válaszolt, kik kijelentik, hogy nem oszthat-
ják Haeckelnek fönti véleményét. Majd 46 zoologus 
együttes nyilatkozatában azt m o n d j a : nem helyesel-
hetjük azt a módot, a mellyel Haeckel a szemléltető 
képek körül e l jár ; vagyis más szóval, nem szabad 
úgy megmásítani az embriókat, mint Haeckel teszi 
s nem szabad képzelt embriókat, fajokat, mint való-
ban létezőket feltüntetni. Ez világos. A mit ezután 
az a 46 zoologus ír, az csak hangulatkeltés Haeckel 
mellett, de a dolog érdeméhez nem tartozik, ezért 
elhagyhatták volna egész bátran. 

Haeckel jogtalanul hivatkozik arra, hogy más 
szerző is feltüntet képzelt átmeneti alakokat szemlél-
tető képekben ; igen ám, csakhogy ezt a körülményt 
jelzi is más szerző s nem tünteti föl azokat, mint 
valóban létezett alakokat. 

De nem így tesz Haeckel. 
A tudománynak föltevésnélkülinek kell lennie, 

hangoztatják folyton. De ő abból a föltevésből indul ki, 
hogy az ember állati származással bir és hogy csak 
a monismus a helyes világnézet; ezért j a j neked, 
szegény embrió, ha esetleg nem illesz bele ebbe a 
hypotesisbe. Akkor addig nyirbál rajta, addig alakít 
rajta, míg az ő szempontjából elfogadható lesz. Csak-
hogy ez nem tudományos eljárás, tehát ne tessék 
akkor mindig a tudomány nevében beszélni. A dua-
lizmusnak nem érdeke, hogy tagadja a fejlődéstant; 
s a mennyiben a positiv tudományos kutatás ered-

1 Dudek: Származástan és Világnézet. 1909. 148. 1. 

ményei igazolják, szívesen elfogadjuk; a hitet sem 
feszélyezi a valódi tudomány, mert ez amúgy sem 
kalandozik a hit spherájába, tehát nincs is meg a 
lehetőség az összeütközésre. Ellenben a felületes 
tudomány, mely a való bizonyítékok hiján gyárt 
magának tetszés szerint — igaz, hogy csak látszóla-
gos — érveket, folyton átcsap a metaphisika s theo-
logia körébe s itt a neki ismeretlen légkörben a leg-
indokolat lanabb következtetésekre jut . 

Hensen dr., a kiéli physiologus, egyenesen hami-
sításnak minősíti Haeckel eljárását az említett képek 
körül. Majd 37 érdeklődő, részint geologus, orvos, 
egyetemi tanár, csillagász stb. közös nyilatkozatban 
joggal teszi föl a kérdést : Minek neveznők azt az 
eljárást, lia a történettudós saját felfogása bizonyí-
tására valamely fölirat vagy okmány betűit meg-
hamis í taná? Nem csatlakozhatunk mond ják — 
oly tágkörű fölfogáshoz, mely jelentéktelennek ítéli, 
lia valaki a szemléltető képek másolásában oly vál-
toztatásokat eszközöl, minők Haeckel munká iban lát-
hatók, mint ezt különben is Rütimeyer, His és Brass 
kimutatták. 

De megjár ta Haeckel Chwolsonnal is, ki a «Die 
Welträtsel»-t, Haeckel népszerű müvét, physikai szem-
pontból birálta meg; a szentpétervári egyetem e 
kiváló tanára szinte tételről-tételre fedi föl Haeckel 
«hajmeresztő» lizikai tudatlanságát s azt ajánlja neki, 
hogy ne felejtse el soha a XII. parancsolatot : Sohase 
írj arról, a mihez nem értesz.1 

Joggal csodálkozhatni ezek után, mikép lehet-
séges, hogy Haeckelnek oly sok követője v a n ; munkái 
több százezer példányban terjedtek el. Azt m á r rég 
lejáratták volna, ki a dualismust csak oly gyenge 
érvekkel bizonyítaná, mint Haeckel a monismust. 
Haeckel csupán felsőbbrendű állatot lát az ember-
ben, pedig nem szabadna felejtenie, hogy pl. a szel-
lemi képesség áthidalhatatlan ürt képez az ember 
s állat közt. 

Végezetül még csak Claus dr.-nak, a hires zoolo-
gusnak, az emberre vonatkozó megjegyzését idézem : 
«Über die Herkunft desselben (Menschen) liegen zur 
Zeit keine bestimmten Tatsachen vor.»2 Ez nyilt 
beszéd; pedig Claus is hive a fejlődéstannak, melyet 
kicsinyelni komoly tudós sohasem fog; de viszont 
annak javára oly eljárást követni, minőt Haeckel 
enged meg magának, nem felel meg a tudomány valódi 
érdekeinek. Tichíj Sándor. 

Az úrbéresek általános jobbágy neve. 
A földesúrnak szolgáló, háromféle állapotú, t. i. 

szolga, szabados és szabad osztályok közös neve a 
ta tár járás előtt egyszerűen a «nép» (populus) vag}' 
«szolgáló népek» (populi serviciales). Legfontosabb 

1 Hegel, Haeckel, Kossuth und das zwölfte Gebot. O. 1). 
Chwolson. Braunschweig, 1906. 

2 Dr. C. Claus : Grundzüge der Zoologie II. 475. 1. 
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és számban is legjelentékenyebb két osztálya : a 
jobbágy és ndvarnok s valamennyi közt leghaszno-
sabb ez utóbbi, legelőkelőbb pedig a jobbágy. 

Épen ezért a földesurak általános, természetes 
törekvése összes népeiket hasonlóvá tenni a hasznos 
udvarnokokhoz, a népek általános és természetes 
törekvése viszont egyenlővé lenni az előkelő j ob -
bágyokkal. E két törekvő erő tulaj donképen csak 
keresztezte egymást, de nem állott egymással homlok-
egyenest ellentétben, mert a hasznosság és előkelő-
ség nem ellentétes fogalmak. A két erő küzdelme 
léhát nem semmisítette meg egymást, hanem — fizikai 
hasonlatot használva —- legvégül kiegyenlítődött egy 
közös eredőben, közössé lett jobbágy névben, de e 
név tartalma magában foglalta a régi jobbágyság 
lényegét egy kis részben, a legnagyobb részére pedig 
kiterjesztette az udvarnokság lényeges jegyeit. 

A régi osztályokban,a pannonhalmi népek huszon-
kilenc ismert osztályában, legáltalánosabb kötelesség a 
hónapos szolgálat há romnapi szénatakarítással s az 
a jándékok apáti megszállás és Szent Márton ünnepe 
cimén. 

Az egyes osztályok házai be voltak osztva hó-
napos csoportokra, a melyekbe annál kevesebb ház 
esett, minél kevesebb ház tartozott az illető osztály-
hoz. A jobbágyokból 41, az udvarnokokból 25, lovas-
szolgákból 15, a szabadosokból G, udvari lovászok-
ból 5, kápolnásokból és harangozókból 4—4, a sütők-
ből is ennyi, a szakácsokból, ácsok- és kovácsokból 
3- -3, pintérekből 2, t imárok- és szűcsökből összevéve 
2, hírnökökből, kamarásokból, márcosokból egy-egy, 
esztergályosokból, kőmívesekből, üstösökből és ötvö-
sökből pedig mindössze is csak egy ház jutott volna 
egy hónapos csoportba. 

E szerint egy házra legföljebb egy havi személyes 
szolgálat esett, leszámítva az ünnepeket, vasárnapokat 
és hozzávéve a szénatakarítás há rom napját . De ki-
vétel is volt akármennyi. A jobbágyok és szabadosok 
együtt valami 47 embert küldhettek minden hónapra 
az apátnak testőrül, uti vagy hadi kisérőül és követül. 
De ennyire állandóan nem volt szükség. A hónapos 
csoport tehát csak annyit küldött, a mennyit épen 
kirendeltek, a többi tartozását vagy elengedték, vagy 
megváltotta, vagy máskor rótta le, a mikor ar ra leg-
inkább volt szükség. Ezt következtethetjük a dolog 
természetéből és a lovasszolgák, kápolnások rokon-
eseteiből, a melyek az 1233. évi per alkalmával kerül-
tek szóba.1 Más osztályokból meg nagyon kevés, nem 
egészen egy ház jutott volna egy havi szolgálatra, 
pl. az alföldi szekeresek négy házából, továbbá a 
pásztorokból, a szűcsökből, mosókból s az eszter-
gályosokból, kőmívesekből, üstfoltozókból, ötvösök-
ből. A kőmives nem is dolgozhatott a téli hónapok-
ban s nem sokat ért volna a dolga egynek-egynek 
külön. A fehérnemű-mosás dolga sem állandó, hanem 

1 Egyh. fö ldesú r . . . 34—3(5. I. 

hetenként vagy hónaponként merül t föl egy-két napra. 
A szőlő- és földmívesszolgák munká ja csak bizonyos 
évszakokban szükséges az uraságnak. A pásztorok 
dolga meg állandó, de nem megerőltető. A torlók 
esetleg csak ajándékot adnak, de némely csoportjaik 
úgy szolgálnak, mint a jobbágyok. 

A hónapos szolgálat tehát a legáltalánosabb ugyan, 
de általánossága alól sokféle kivétel volt. Ugyanezt 
kell mondanunk a borszállítás és szénatakarítás dol-
gában is. Vannak jobbágyok, kik csak lovas szolgá-
lattal tartoznak. A nyalkai hírnökök vagy bakók s a 
varsányi t imárok csak a nevökben kifejezett szolgá-
latot végzik.1 A kovácsok szénatakarítás helyett a 
műhelyben dolgoznak s egyet elküldenek Vasvárba a 
vas kiválogatására. A szűcsöket, t ímárokat, szakácso-
kat, sütőket, tárnokokat és kovácsokat azon a címen, 
hogy a monostor konyháján s műhelyeiben dolgoz-
nak, az 1233. évi birák fölmentették a borszállítás 
terhe alól, de IV. Béla 1240-ben megint csak köte-
lességükké tette, bizonyára azért, mer t a mit a szűcsök, 
timárok, stb. hét évvel előbb az egyházi birák előtt 
állítottak, hogy t. i. ők még ál landóan gyakorolják 
mesterségöket, ez már múlóban volt. De nem is sokat 
érhetett az ilyen paraszt szakácsok, pékek, stb. ipari 
ügyessége, ha évente csak egy hónapig" voltak úri 
konyhán s oly tömegesen laktak együtt, hogy a saját 
falujokban, sőt messze földön sem igen kaphattak 
állandó ipari foglalkozást.2 

Az a jándékok terhe kifejezetten csak a Szent László 
levelében elsorolt falvakra általános. Ezt aztán tarkí-
tották a torlók többféle a jándékai gyertyákkal és 
szőnyegekkel ; továbbá a pénzadók, váltságpénzek, 
nevezetesen a salaiak, palotaiak, ölbeiek házankint 
fizetett fertója a terményadó helyett, vagy a tiszai 
szekeresek fertója egy-egy szekér halszállitmány 
helyett. A salai halászok fertőt vagy halat és gyümöl-
csöt is szállíthattak. Az udvarnokok fölmentést kap-
lak a bor-, bárány- és méhtized alól, a gabonatizedet 
pedig úgy látszik beleértették a buza- és rozslisztbe, 
az árpasörbe és a zabba, a melyet terményadóul fizet-
tek; a somogyi kanászok meg házankint adtak két 
akó búzát, 1/2 sertést, V& kecskebőrt, Vso szekér donga-
fát3 és méhtizedet. Tovább tarkította ezt az adózás-
módot a bogáti és salai egyesség (1239 —1241). Az előbbi 
szerint a bogáti népek évi földadóul fizettek össze-
sen hat márkát ( = 24 fertó), tizedeket, apátuj í táskor 
félmárkát érő tulkot, ispánují táskor negyedmárkát s 
évente egy vendégelést az apátoknak és kíséretének ; 
az apát fönntar t ja magának a vásárjogot, a plébánia-
templom kegyuraságát, joghatóságát ; a bogátiak csak 
saját ügyükben kötelesek követségbe menni s vagyo-

1 Rendtört. I. 773. 776. 1. 
2 Egyh. fö ldesú r . . . 15. lapon. Nyalkán 16, Láziban 15 

szakács és 39 sütőház volt, Tömösdön 23 ács-bognár, Tenyőn 
18 pintér, Nyalkán 23 kovács. 

3 Egyh. földesúr . . . 14. 37. 1. 
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nukat fiuk nemlétében fitestvéreik, rokonaik öröklik, 
ezek nemlétében pedig leányuké a pénz negyede. 
Az 1241. évi salai egyesség, mint láttuk, egy hold 
földért csupán egy nehezéket (V12 fertó) köt ki föld-
bérül és a vidéken szokásos tizedeket, de elenged 
minden ajándékot.1 

A sokféleségből már korán három név kezd ki-
emelkedni, kijegecedni: a legelőkelőbb jobbágy, a leg-
hasznosabb udvarnok és a többi osztályt magába 
foglaló condicionalis, mond juk úrbéres név. E három 
nevet emeli ki már 1211-ben az Oros pannonhalmi , 
előbb tihanyi apát kérésére készített tihanyi összeírás.2 

A condicionalis vagy condicionarius név a «conditio», 
«állapot», «föltétel» szóból ered s rámutat azon úrbéri 
szerződésekre, a melyek megállapították a régi, de 
már nem igen gyakorolt s a körülményeknél fogva 
hasznavehetetlen foglalkozások megváltásának fölté-
teleit s az ú j úrbéresség jövendő adózásait és szol-
gálatait. S mivel a condicionariusok jelentékeny enged-
ményeket kaptak, nevök még az udvarnokokra is 
átment. 

De hogy a szabad és lovas jobbágyoknak az új 
név derogált, lealázónak tiint föl, kitűnik ismét egy 
tihanyi oklevélből, a mely szerint a király, IV. Béla, 
megértvén és látván a tihanyi monostor jobbágyai-
nak «nagy és haszontalan sokaságát», maga elé hívta 
az apátot, konventjét és jobbágyait, aztán megparan-
csolta a nádornak, hogy csupán tizenkettőt hagyjon 
meg a jobbágyságban és lovas tisztségben, szolgálat-
iján a régi szokás szerint, a többit pedig szorítsa 
condicionarius helyzetbe. Erre a jobbágyok esedezve 
kérték a királyt, hogy ne fokozzák le őket szégyen-
szemre a közönséges nép és a condicionariusok szol-
gálatára ; inkább fizetnek valami pénzösszeget apát juk-
nak évenkint a köteles szolgálat helyett. Ebbe a király 
nádorának közbenjárására beleegyezett, hogy meg-
tarthassák a jobbágy nevet, a szolgálatok helyett pedig 
fizessenek az apátnak évenkint minden egyes ház-
tól fél ferfót. (1267.) 

Ekként a jobbágyok kél részre szakadtak: egy 
csekély részök megmaradt régi módon szabad, lovas, 
hadakozó, nemes jobbágynak, a többi nagyrésze con-
dicionarius lett, csakhogy megtartotta a jobbágy 
nevet. E névre törekedett aztán a többi condiciona-
rius és udvarnok is, úgy hogy végre az összes úrbé-
resek neve jobbágy lett. 

A pannonhalmi apátság ta tár járás utáni ok-
leveleiben a (.(servi, libertini» vagyis a «szolga és 
szabados» osztály már csak néhányszor (1253, 1258, 
1258, 1270) s az «agazones», lovászok neve csupán 
egyszer merül föl (1254) a régi osztálynevek közül. 
Tovább is megmaradnak a ((homines, populi» nevek 
((homines populäres» változattal, szemben a neme-

• U. o. 43. 44. 1. 
3 Egyh. földesúr . . . 25. 1. 

Pannonh. rendtört. VIII. 253 -254. 1. 

sekkel;1 említve vannak továbbá néhányszor a ven-
dégek (1262, 1263, hospites libere conditionis), később 
mindinkább a «polgár» = «jobbágy» jelentésben 
(1369, hospitibus sive iobagionibus, 1422). Régi név 
a acolonus» is, a milyen szent László levelében az 
a Tömördi (Tumurdi), a kiről az apátság Tömörd 
nevű falva vette nevét s a milyeneket Hoda adott 
1186 táján Nyulas fa luban az apátságnak öt szőlővel 
(quatuor colonos). Aztán századokon át nincs említve 
colonus, végre 1500-ban ú j ra előfordul az általános 
jobbágy név helyett.2 

Legjellemzőbb e régi nevek közt a szolgák és 
szabadosok eltűnése IV. Béla utolsó évében. A későbbi 
«servitor», ((famulus abbatis» (1335, 1361, 1366, 1371) 
és ((familiarisa (1452, 1501, 1503) m á r nem régi érte-
lemben vett szolgát, rabszolgát jelent, hanem nemes 
jobbágyot (1361), sőt gazdatisztet, vámtisztet, a minő 
pl. 1503-ban Huszár Együd, a főapát és konvent 
tisztje a siófoki vámnál és birtokon (familiaris et 
officialis).3 Ue azért a familiaris szó közönséges 
paraszt cselédet is jelenthet, ál talában tehát szegő-
déses, nem örökös szolgálati viszonyra utal, mert 
van familiarisa az egyik főapátsági paraszt jobbágy-
nak is, kinek fiait és cselédjét favágáson érték raj ta 
idegen berekben. Ezt a jobbágyot fiaival együtt az 
1504-ik évi oklevél m á r illendően, tisztességtudóan 
megtitulázza a «providus» = «gondos» jelzővel,4 a 
minek divatja ez időtájban kezdődik. Jobbágynak és 
famulusnak mond az 1371, 1366. évi perirat egy 
Péter nevű szabót is (sartor1, a mely mesterség a 
tatár járás előtt Pannonha lma okleveleiben hiányzik, 
csupán a pelliparius = szűcs, szűcsszabó osztály fog-
lalkozásával azonosítható, legalább részben. A többi 
iparos osztályok nevéből ugyanakkor fölmerül még 
a carpentarius = ács, bognár foglalkozás neve a 
jobbágyok közt (1371, 1452).5 De itt m á r nem nép-
osztályokról van szó, hanem csak egyes mesterem-
berekről. 

A régi általános név, a «nép» (populus, homines 
populäres) mellett a pannonhalmi oklevelek 1269-ben 
említik először az új általános nevet, a ((condicio-
narii»-1, először a populival együtt s megkülönböz-
tetve a predialis néptől (1335. populi prediales et 
condicionales), aztán egyedül is szabados «úrbéres» 
jelentésben, mint olyat, a melyet királyi engedély 
nélkül nem szabad elbocsájtani, vagyis neki a köl-

1 1371-ben bíróság mondja ki, hogy 12 nemes esküje 
egyenlő 48 popularis homo, vagyis jobbágy, paraszt esküjével. 
Pannonh. rend. tört. II. 539. 1. 

2 U. o. I. 591, 612. és III. 555. 1. 3 U. o. III. 581. 1. 
4 U. o. 587. 1. 
5 Petrus carpentarius pro octo iobagionibus litteras 

presentavi t . . . itt tehát Péter ács, vagy Acs Péter, mintegy 
ügyvédje a nyolc apátsági jobbágynak. U. o. II. 539. 1. Nyilván-
valóbban jobbágyok Jakab, Péter és Mihály, szentmártoni és 
lázii ácsok, kik előre pénzt vettek föl munkájokért Rédei 
Jánostól, de a vállalt munkát nem teljesítették. U. o. 111. 524. 1. 
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tözködést megengedni (1351, 1364).1 Vele szemben a 
apredialis» nép valószínűleg nem más, mint a később 
il. n. prediális nemes, vag}' nemes jobbágy. 

A «nemes jobbágy» nép legelőször 1310-ben 
fordul elő Pannonha lma okleveleiben (nobiles ioba-
giones). Említik a jobbágyok egyetemét, közönségét 
(universitas iobagionum, 1336), a hadakozásra köteles 
nemes jobbágyokat (exercituare debenles, 1337), kikből 
apáti embereket, szolgálatlevőket, fegyveres kíséretet, 
tiszteket válogatnak ki (1361, 1383).2 De ugyanakkor 
vannak az apátságnak birtoktalan jobbágyai is (1391).3 

A jobbágy név a tatár járás ntán sokáig nem volt 
még általános oly értelemben, hogy kiterjedt volna 
a condicionariusokra is, mert a régi jobbágyosztály 
ama nagy része, a mely nem lehetett nemes job-
bággyá, büszkeségében nem szívesen tűrte, hogy 
a codicionarinsok alsóbb tömegével azonosítsák. 
Királyi levelek törik meg lassan e fölfogást azzal, 
hogy az adóktól való mentességet az apátság con-
dicionariusainak adják (1269, 1270)4 s hogy mikor 
Nagy Lajos király 1351. évi 6-ik törvénycikkelyében 
terményadóul általánosan a kilencedik tizedet teszi 
kötelezővé, a főpapoknak, egyháziaknak, báróknak 
és nemeseknek csupán szántó és szőlős jobbágyairól 
szól, condicionariusokat m á r nem említ, ámbár a 
királyi birtokok közt még ismer udvarnok-falvakat . 
Ily királyi levelek egyrészt jelzik, másrészt elősegítik 
az összeolvadást, úgy hogy a pannonhalmi apátság 
leveleiben 136í-en túl nyomuk vész a condicionariu-
soknak s általánossá válik a jobbágy elnevezés, a 
mellyel szemben a kis nemes jobbágy csoportra 
alkalmazzák egyszer a puszta «nemes» nevet is (nobilis 
de Nagfvs, 1478).5 Erdélyi László dr. 

A szent áldozás jellemképző ereje. (i.> 
A kath. egyház tekintélyes irók vallomása sze-

rint példátlanul álló jellemnevelő intézmény.6 Mesch-
ler megrajzolja a nagy és szép jel lem eszményképét, 
ma jd meg így folytat ja: Mi katholikusok mérhetet-
len előnyben vagyunk. Egyházunk hős könyvei meg-
dicsőült szentjeinkben a minden országból, rendből 
és nemből való nagy és szép jel lemeknek egész gár-
dáját rajzolják meg. A legkisebbtől a legnagyobbig 
mind elsőrangú jellemnagyságok. E nagy jel lemek 
pedig nem ködös teóriák, hanem élő alakok, test és 
vér, mint mi vagyunk. 

1 U. o. II. 332, 381, 406, 48ö. 1. 
2 Famulus abbatis, nobilis iobagio monasterii. U. o. 472. 1. 

iobagionum nostrorum exercituantium sen familiarium de 
Ffys. U. o. 569. 1. 

8 iobagiones et famulos inpossessionatos ad instar ioba-
gionum in suis possessionibus conmorantium. U. o. 582. 1. 

* U. o. 332, 334. 1. átirva 1275, 1327, 1347. U. o. 342, 
364, 399. 1. 

5 U. o. III. 538. 1. 
6 Payot : Az akarat nevelése 1. kiad. előszava. — P. Mesch-

le r : Gesammte Kleinere Schritten 2. II. 118 1. 

Bizonyára Förster se valami elvont vértelen val-
lásra gondol, mikor így í r : Épen a pädagogiai praxis 
erősítette meg benne (a szerzőben) ama meggyőző-
dést, hogy a vallásnak elévülhetetlen etikai és neve-
léstani jelentősége van.1 Vagy más helyen: egyedül 
a vallás beszél a lélek ősnyelvén s azért, a ki a lel-
ket meg akarja érteni és az életet szellemivé akarja 
tenni, nem hagyhatja figyelmen kivül a vallást.2 

Az egyház már kétezer év óta neveli a világnak 
a nagy jellemeket. Épen ezért jellemnevelői képes-
ségében nem szabadna senkinek kételkednie, mégis 
manapság legalább practice igen sokan nem hisznek 
benne. Innen van, hogy a jellemszegénység ellen 
mindenfelé keresik az orvoslást, csak ott nem, a h o l 
mindig megtalálható: a kath. egyházban. Könyveket 
i rnak a jellemalakítás nagy művészetéről, hangsúlyoz-
zák a jellemnevelés természetes eszközeit, de a ter-
mészetfelettieket még egy szóra se méltatják. Pedig 
hiába emelik ki a jellem fontosságát az egyéni és 
társadalmi életben, hiába hangsúlyozzák, hogy a jó 
gondolat az érzelmekkel való társulás nélkül erőtlen, 
mert ezt mindenki érzi és tudja s tudása még se 
adja meg neki a jellemalakításhoz szükséges erőt. 
Honnan vesszük tehát erőtlenségünkben a szükséges 
erő t? Ezt egyedül a kath. egyház — mint az isteni 
igazság és kegyelem őrzője — adhat ja meg, mert a 
«kath. vallás nemcsak feladata gyanánt tűzte ki az 
emberben rejlő állatiasság ellen való küzdelmet, azaz 
a lapjában véve az akarat nevelését, a mennyiben az 
észnek uralkodását akarja diadalra jut tatni az önző 
érzékiség durva ereje felett» — a mint Payot mondja 3 

hanem isteni erőt is bocsát a gyönge akarat rendel-
kezésére. Ez az isteni erő a kegyelem. Dolgozatunk-
ban legalább nagy vonásokban megrajzoljuk, hogy 
mint foly a kegyelem legfőbb forrásából az emberi 
lélekbe és mint alakítja I \i benne a legszebb és leg-
nagyobb jellemet. 

Mindenekelőtt kérdezhetné valaki, van-e a kegye-
lemnek egyáltalán jellemalakító ereje, ha, mint sokan 
mondják, a jellem vál tozhatat lan? (Kant, Spencer, 
Schopenhauer.) A jel lem változhatatlanságának elmé-
letét eléggé megcáfolta m á r Payot i. m. 20—27 lap-
ján s ki-ki esetleg még saját tapasztalatát is megkér-
dezheti. Hogy pedig a jellemváltoztató tényezők között 
a kegyelemnek is helye van, eléggé bizonyítja a 
szentek gyakorlati élete és Szalézi szent Ferenc eme 
tanúsága: «Ha m á r azt is kitalálták, hogy lehet a 
keserű mandulafá t édessé változtatni — úgy t. i., 
hogy ki fúr ják a fa gyökerét és kieresztik belőle a 
keserű nedűt miért ne tudnók mi is kiereszteni 
a rossz haj lamokat magunkból, hogy helyettük jókat 
vegyünk fel? Nincs oly jó természet, ame lye t vala-
mely rossz szokás meg ne tudna rontani, valamint 

1 «Jugendlehre» im Vorwort. 
2 Förs ter : Schule u. Charakter S. 203. 
8 I. m. 275. 1. 
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oly darabos sincs, a mely elsősorban Isién kegyel-
mével, másodsorban figyelemmel és éberséggel ne 
volna nevelhető és javítható».1 Még idézhetnék egy 
sereg tekintélyt, de fölöslegesnek tartom, mert mi 
keresztények a kegyelem nemesítő hatását úgy se 
tagadhatjuk a nélkül, hogv Krisztus keresztjét hiába-
valóvá ne tegyük. Ugyanerre a meggyőződésre ju -
tunk, ha a jellemet és a kegyelmet alapos vizsgálat 
tárgyává tesszük. 

Mi a j e l l em? Ember az Isten gondolata szerint! 
Ember, ki igazságból él, ki nagy gondolatokra tör.2 

A jel lem maga az ember, a m e n n y i b e n tudatosan és 
ál landóan jól megismert alapelvek szerint cselek-
szik.3 A jel lem a személyes életté lett erkölcsösség.4 

A jellem az ember életéért küzködő sokféle ha j lam-
nak habituális eredője.5 A jellem bizonyos folyton 
változó erők eredője." Már ebből is láthatjuk, hogy 
a hány iró, annyiféleképen határozza meg a jelle-
met. Ezzel is úgy vagyunk, mint sok más fogalom-
mal : érezzük és tudjuk, hogy mi az, de nem tudjuk 
szabatosan meghatározni. Ha valakinek azt mondom : 
jellemes ember, dicséretnek veszi ; ha jellemtelennek 
címezem, vérig sértődik s lia megkérdezem ezt is, azt 
is: mi a jellem, egyik se tudja megmondani . De már 
ez utóbbi jelenség is eléggé megmagyarázza, hog}' a 
jellem ép úgy é rdemünk vagy gyalázatunk, mint egyéb 
erkölcsi lényeink, mert a mi kinek-kinek nem áll 
hatalmában, sem gyalázatot, sem dicséretet nem hoz-
hat reá. Ebből kifolyólag mondhat juk, hogy sokkal 
találóbb az a meghatározás, a mely a jellemet az 
erkölcsiségbe helyezi, mert ez a közhasználatnak 
leginkább megfelel. 

Ránk nézve sokkal fontosabb e másik kérdés : 
van-e a jellemnek jelentősége az életben. E kérdésre 
mindenki igennel felel. Némelyek oly fontosnak tart-
ják, mini magát az életet, mer t azt mondják , a milyen 
a jellem, olyan az élet. Már pedig ki tagadhatná az 
élet jelentőségét, kivált ha igazai adunk a «Promessi 
sposi» í rójának, hogy nem arra való az élet, misze-
rint soknak terhére legyen és némelyeknek ünnep-
napul szolgáljon (e una fesla per alcuni), hanem 
mindenkire nézve hivatal, a melyről számot kell 
adnia. A jel lemen fordul meg minden, nélküle a 
tudomány semmit se ér, míg a jel lem tudomány 
nélkül is boldogul. A jó jellemmel általában többre 
megy az ember, mint a géniusszal, meri amaz 
nemcsak megnyeri valamely eszmének az embe-
reket, mint emez, hanem a géniusz megteremtette 
helyzeten is tud uralkodni. Már pedig a géniusz 
nincs hata lmunkban, ellenben a jellemnek urai 
vagyunk. 

1 Idézi Guitbcrt : II Carattere 159. 1. 
2 Szuszai A.: A jellem útja 5.1. 
8 Meschler i. m. 116. 1. 
* Rothe : Ethik T. 637. §. 
5 Guibert i. m. 11. 1. 
" Pavot i. ni. a második kiadás előszava. 

Ezek után szinte önkénytelenül tolul a jka imra 
a kérdés : ha a jellem teszi az egész embert, miért 
bizzák a legtöbben a jellenmevelést a véletlenre ? 
Ha nélküle maga a géniusz se boldogulhat s az elme 
legtündöklőbb adományai is meddők maradnak, 
miért nem teszik a jellemnevelést az iskolai és házi 
nevelés központ jává? Végül ha a «jellem vagy aka-
raterő az az igazi eszköz, a melylyel az ember min-
den szépet és nagyot alkotott»,1 miért hallgatják agyon 
az irók a legfontosabb jel lemképző erő, a kegyelem 
befolyását? Jobb felelet hián be kell érnünk Förster 
eme kijelentésével : e téren a psychologia és päda-
gogia még csak a kezdet kezdetén vannak.2 Annyi 
az eddigiekből legalább is világos, hogy a jelleni 
életbevágó fontossága megérdemli, miszerint kialakí-
tásának egyik legfőbb eszközével, a kegyelemmel 
behatóbban foglalkozzunk. 

A jellem olyan, mint a műremek, legalább is két 
alkotó rész — anyag és alak — összetételéből áll, 
«mert van költészet, művészet s r i tmus nemcsak a 
szinek, a vonalak s a hangok já tékában, hanem az 
élet millió szálainak harmonikus egésszé való kiszö-
vésében is».3 Mint a szobrász kőből szobrot vagy a 
festő színekből képet alkot, úgy teremti az ember 
is a négyféle vérmérséklet valamelyik eleven anya-
gából a jellemet. Ez anyagot a születés szolgáltatja. 
Nem nehéz átlátni az öröklött természeti tényezők-
nek a jellemalakításban való fontosságát. Prohászka 
szerint, ha nincs alkalmas természetünk, a melyet 
gyúrni, alakítani, szellemmel itatni, hármoniákkal 
át járatni lehessen, akkor nincsenek nagy egyénisé-
geink más szóval nagy jellemeink. Azért hajl í tható 
természet kell, természet, a mely alakot szomjaz, ter-
mészet, a mely kihívja a teremtő kedvet. Ezt az ele-
ven anyagot mindenekelőtt a környezet és nevelés 
dolgozzák meg. Azért van, hogy szülők, tanítók, 
barátok, égalj, tartósabb vagy rövidebb bánat és 
öröm kitörülhetetlen nyomokat hagynak az alakuló 
jellemen. E behatások természet szerint a legellenté-
tesebbek lehetnek úgy, hogy általuk a születéssel 
nyert hajlandóság tetemes változáson megy keresztül. 

De bármily nagy legyen a születés és nevelés 
befolyása, az oroszlánrész mégis csak saját akara-
tunknak marad s ezért egyedül a miénk a jel lemala-
kítás érdeme. Az akarat nélkül hiábavaló a külső 
mesterséges behatás, még ha gondosan kiválogatott 
sorozatot alkotna is. Viszont az akarat ki tudja pó-
tolni a behatás hiányait is. Gyakori példa, hogy a 
legjobb behatások dacára az akarat a rosszabbnak 
nyilik meg vagy viszont a rossz behatások dacára 
a jobbak válnak benne uralkodóvá. Ez bizonyítja 
úgy a hatások egyenlőtlenségét, mint az akara tban 
való különbséget is. Szóval az válik uralkodó ténye-

1 Payot i. m. 13. 1. 
2 Förster : Schule u. Charakter előszó. 
3 Prohászka : Diadalmas világnézet, 200. 1. 
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zővé a gyermek lelkében, a minek ő nagyobb értéket 
tulajdonitott s nem az, a mit nevelői akartak benne 
uralkodóvá tenni. Más szóval az akaraté a főszere]). 
Ezért mondhat juk , hogy a jel lem tulaj donképen az 
akarat nevelése. 

Sokan tagadják az egyéni akarat eme befolyá-
sának lehetőségét, de érveik alig jöhetnek figyelembe. 
Különben is elég egy futó pillantás az egyház nagy-
jaira, hogy ebbeli nehézségeink rögtön eloszoljanak. 
A jellemmel való nemtörődömségnek sem ez az oka, 
hanem az, hogy az akarat nem bir ja meg a hosz-
szantartó és hevesebb küzdelmet s azért mindjár t 
kezdetben leteszi a fegyvert. Már pedig a ki előre 
nem megy, há t ramarad. Szóval az akaratnak egyik 
kezében kardot kell tartania, ha a másikkal békésen 
akar dolgozni a jellem királyi palotáján. Az akarat 
művész és műremek is egyúttal s mint minden 
művésznek, úgy neki is előbb ismernie kell a művé-
szet szabályait, meg kell szereznie a gyakorlati ügyes-
séget, majd ki kell mintáznia az ideált s végül meg 
kell valósítania önmagán az így megfogalmazott 
eszményt. Michelangelo nemcsak azt tartotta szem 
előtt, hogy a szent Péter temploma megfelelő számú 
hívőt fogadhasson be, hanem ügyelt arra is, hogy e 
hatalmas arányú mű a szépség jegyében szülessék 
meg. Epígy a jel lem művészének se szabad az egy-
szerű alkotó részek — minők : az akaraterő, egyenes 
lelkiismeret, szívjóság és kellemes modor — megterem-
tésével beérnie, hanem emellett a szépség követel-
ményeire is tekintettel kell lennie. Foglalkozzunk 
még egy kissé tüzetesebben ez alkotó részekkel. 

Római. 

JÇatholikus volt-e Póli István? 
Póli István Jovenianus császár históriájával örö-

kítette meg nevét nemzeti i rodalmunk történetében. 
A história teljes címe : História Az Jovenianus nevő 
Római Csaszarnak, Isten ellen való fölfuvalkodasarol, 
es az Nagy Ur Istennek raj ta lött boszszu allasarol, 
es előbbi tisztiben való allasarol, mostan üeakbol 
Magyarra fordíttatott, 1593. Esztendőben. — Ismeretes 
két hely és év nélküli kiadása a XVI. századból, 
továbbá a XVII. századi lőcsei kiadás.1 

Póli az 1—17. versszak fejébe rejtette nevét : 
Stefanus Poli fecit. Elete körülményeiről se tudunk 
többet, mint a mit ő maga árul el históriájának 
befejezésében : 

Az ki ez verseket fordított Magyarra, 
Az Szektső menteben So-Var nevű Faluban, 
Az ennek szerzőnek nevet meg talalod 

az versek folyasaban. 

Az ezer öt szazban és kilenczven haromban, 
Ez eneket szerze gondolkodván magaban, 
Az nagy kevelvseget, Istentelenseget 

utálván ő magában. 
1 Szabó : Régi magyar könyvtár I. köt. Budapest 1879. 

368., 369. és 1598. sz. 

Jovenianus császár históriájával kapcsolatban 
elvétve szóvákerült már az a kérdés is, milyen vallást 
követett Póli István. Bodnár Zsigmond1 katholikus 
szelleműnek tartja a históriát s ennek tulajdonít ja, 
hogy nem tartozott a magyar nép legkedveltebb 
olvasmányai közé. «Rafael arkangyal szerepe elejé-
től végig, a gyóntató barát s egyebek, nem 
igen kellettek annak a magyar protestáns közön-
ségnek, mely a XVI. században olvasni szeretett». 
S váljon mivel igazolja Bodnár Pólinak katholikus 
vol tát? «Legendaszerű tartalma katholikus verselőre 
enged következtetni» — mond ja a históriáról. 

Bodnár fölfogásában osztozik Széchy Károly is. 
Egy alkalommal2 azt mondja , hogy Póli Jovenianu-
sának «Ráfáel angyala és gyóntató barátja hatá-
rozottan katholikus szellemet árul el.» Máskor3 

megint csak azt írja Póliról, hogy «azok sorába tar-
tozott, kik a protestáns eszmeáramlat közepette a 
katholikus költészetet mívelik és képviselik.» S miről 
ismer rá Pólinak katholikus voltára ? Arról, hogy 
«Joveniánus császár magába térítésére Raphael an-
gyalt oíyan őszinte hittel használja fel.» 

Bodnár és Széchy eszei int katholikusnak tart ják 
Pólit művének szelleme alapján. 

Bodnár okoskodása értelmében például Hans 
Sachs-ot is katholikusnak kellene tartanunk, mivel 
hogy szintén földolgozta Jovenianus történetét, 
először mesterdalnak, azután meg komédiának. Jove-
nianus története keleti eredetű s valószínűleg zsidó 
közvetítéssel (talmudi Salamon-legendák) jutott el a 
nyugati i rodalmakba, hol keresztény feldolgozást 
nyert a Magnificat ezen versének a példázására : 
«Deposuit potentes de sede ...» (Luc. 1. 52.) Nemcsak 
ilyen legendaszerű tárgyakat, hanem valóságos legen-
dákat is dolgoztak föl XVI. századi protestáns költőink. 
Sőt Tinódi még a Mária-legendától se irtózott ; persze 
Tinódi türelmesebb volt a katholikus hagyományok 
iránt, mintsem egynémely kortársa. Zsigmond király 
és császárnak krónikájában 4 hűségesen elmond egy 
ismeretes Mária-legendát (A levágott fej gyónása) 
úgy, ahogy azt forrásában, Turóczi krónikájában 
találta. Mennyit ér eszerint Bodnár érvelése, ki Jove-
nianus históriájának legendaszerű tartalmából követ-
keztet katholikus verselőre, azt itélje meg maga 
az olvasó. 

Bodnár is, Széchy is figyelmen kívül hagytak 
egy igen lényeges dolgot, azt tudniillik, hogy Póli 
Jovenianusában mi a fordítás s mi magának a köl-
tőnek a hozzátoldása. Jómagam nem rösteltem a 
fáradságot és filologiai pontossággal egybevetettem 
Póli Jovenianusát forrásával. Különös tekintettel 

1 A magyar irodalom története. I. köt. Budapest 1891. 
331. és 333. 1." 

3 Irodalomtörténeti közlemények. 1892 évf. 186 I. 
3 Kisebb tanulmányok. Budapest 1897. 193. 1. 
4 Szilády : Régi magyar költők tára. III. köt. Budapest 

1681. 345-46. 1. 
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voltam Ráfael angyal és a gyóntató szereplésére, 
mint a mibe Bodnár és Széchy kapaszkodtak bele. 
Összehasonlításom főbb eredményeit röviden egy-
befoglalom. 

Póli István a «Gesta Romanorum» megfelelő 
történetét, nevezetesen a vulgaris szerkezet 59. darabját 
dolgozta át. Földolgozása leginkább a «Gesta Roma-
norum» vulgaris szerkezetén alapul, de ismerte az 
extravulgaris szerkezetet is. Valami lényeges különb-
séget a latin földolgozás és Pólié között nem födöz-
he tünk föl. 

A mi Ráfael angyal szerepel tését illeti, ebben 
van némi eltérés a latin eredetitől. A latin szöve-
gekben csak a história végén sül ki, hogy az idegen, 
ki a császárnak alakját fölvette, angyal volt, még 
pedig Jovenianus őrzőangyala. Póli az őrangyal 
helyett Ráfaelt szerepelteti mindjár t a história elején. 
Pólinál az ördög ösztökéli a császárt a kevélységre, 
mire Isten a császár kevélységének megbüntetésére 
leküldi boszuló angyalát. Ez jó formán az egyedüli 
hely, mely tanúskodik Pólinak némi alakító képes-
ségéről. Az Isten boszuló angyalának lekiildése 
méltán hasonlítható a Zrinyiász expozíciójához. 
Ehhez nem katholikus szellem, hanem egy kis költői 
leleményesség kellett. 

A gyóntató szereplésénél is vagyon valamelyes 
eltérés. Legfőbb az, hogy Pólinál voltaképen nincs 
is szó gyónásról, csupán a sorok közül lehet kiér-
teni, hogy itt gyónásra gondolhatunk. Ellenben a 
«Gesta Romanorum»-ban határozottan gyónásról 
van szó. Haller fordítása1 szerint így könyörög a 
császár a remete ablaka előtt: «A megfeszített Úr 
Jézus kedvéért kérlek, hallgasd meg gyónásomat, 
bárcsak az ablakon is. Mire ráveszi magát a remete 
és teljes életében való vétkeiről vallást tészen 
Joviniánus, kiváltképen kevélységéről, midőn magát 
Istennek állította lenni. A gyónás után megnyitja a 
remete az ablakot, megismervén az embert ...» 
S hogyan adja elő Póli a császár kérését? 

Meg mondtam előtted mindenkor en titkomat, 
Kerlek halgassad meg mostan is panaszomat . . . 

Itt «panaszomat» helyett egészen szépen állhatna 
«gyónásomat» is; tehát vers-technikai okok se játsz-
hattak közbe. Nem tudom fölfogni, mi célja lett 
volna egy katholikus költőnek, hogy forrásától elté-
rőleg csak burkolva szóljon a gyónásról. A gyón-
tató szereplése tehát nem hajt ja Bodnárék malmára 
a vizet. 

Vannak még egyéb körülmények is, melyek 
határozottan ellene vallanak Póli István katholikus 
voltának. Csoportosítom ezeket a körülményeket úgy, 
a mint Póli Jovenianusának olvasása közben figyel-
memet megragadták. 

1 Katona Lajos : Szemelvény a Gesta Romanorumból. 
Budapest 1903. 30 1. (M. könyvtár 318-319.) 

a) Póli a maga Jovenianusát erre a nótára í r ta : 
«Szánja az Úristen híveinek romlását». Ez kezdő-
sora Szegedi Kis István énekének : A magyaroknak 
siralmas éneke a tatár rablásáról.1 Furcsának találom, 
hogy egy katholikus költő miért választaná mintául 
épen Szegedi Kis István énekét. Tudom azonban 
azt is, hogy erre egymagában nem sokat építhetek, 
mivel hogy itt elvégre is egy nemzeti vers-alakkal 
van dolgunk. 

b) Szembeötlő Pólinak ez a strófája : 

Kezeben ragada foldozol Breviarjat, 
Erőssen olvassa az aldot Medicinát, 
Sok köröszt hanyassal és nagy röszketessel 

zarollya ő aytajat. 

Abban a jelenetben fordul elő ez a passzus, 
mikor a remete se ismeri meg a császárt, hanem 
kisértetnek tartva becsapja előtte ajtaját. A latin ere-
detiben szóba se kerül a breviár ium; ez Pólinak 
erőszakolt betoldása. Erőltetett, mondom, mert nem 
természetes, hogy míg hirtelenében bezárja a remete 
az ajtót, egyúttal előkapja breviár iumát és «olvassa 
az aldot Medicinát.» Ép azért az egész passzusban 
csak gúnyt láthatok. Erre vallanak Pólinak egyes 
kifejezései, mint foldozott breviár, áldott medicina 
stb. ; katholikus énekmondó így nem írt volna. 
Természetes azonban, hogy Póli mint énekmondó, 
ki ma protestáns, holnap meg katholikus földesúr 
házában fordul meg, nem élhetett oly metsző gúnnyal 
mint valami kálvinista pap, teszem azt Szkhárosi 
Horvát András. 

c) Amit Póli a maga leleményéből sző bele 
Jovenianusába, az főképen a lépten-nyomon elő-
kerülő moralizációban merül ki. Helyenként bő 1ère 
ereszti szereplőinek mondókájá t s bibliai képeket sző 
közbe. Ilyen bibliai vonatkozás található például 
abban a jelenetben, mikor megtér a császár: 

Lam az Manassesnek meg halgatad kereset, 
Szent Judit Aszszonnak meg haliad könyörgését 
Halgas meg engem is szivem szerent való 

Hozzad meg teresemet. 

Vagy mikor a remete útra bocsátja a császárt: 

Abraham Isaaknak es Jakobnak Istene, 
Aldgyon meg utadban tegyen jo szerencsesse 
Az Raphaël Angyal mint az kis Thobiast 

visellyen kegyelmesen. 

Ezek a sűrűn előforduló bibliai hivatkozások 
is inkább vallanak valamelyik protestáns felekezet 
követőjére, hogysem katholikus költőre. 

Ezek után kimondhat juk nézetünket, hogy mi 
Póli Istvánt semmiesetre se tart juk katholikusnak. Ha 
pedig szabad abból a körülményből következtetést 

1 Kiadva Szilady i. m. VI. köt. Budapest, 1896. 8. 1. 
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vonnunk, hogy versmintául Szegedi Kis István éne-
két választotta, úgy Kálvin vallását követhette. 

Timár Kálmán. 

r 

Óhitű és újhitű áramlatok a szocializmus 
eszmevilágában. <i.) 

(Különös tckintetlel a magyar szociáldemokráciára.) 

A mai szocializmus világszerte Marxot tart ja aty-
j ának és mesterének, mégpedig azért, mert a köz-
tölfogás szerint Marx volt az, a ki a szocializmust 
tudományos alapra fektette. Leggyengébb a marxiz-
musnak befolyása a francia és az orosz munkás-
mozgalmakra, mert eme két országnak akadtak Marx-
szal egyenrangú szociálista gondolkodóik, a kiknek 
munká ja szükségtelenné tette a germán szellemű 
Marx-tannak önállótlan átvételét. 

A magyar szociáldemokrácia nem az orosz vagy 
a francia mintát követte, hanem kezdettől fogva 
Németországból merítette inspirációit. Nem tért el e 
tekintetben az általános magyar kulturától, melyet a 
modern magyar politika vezető emberei,az Andrássyak, 
Kállayak, Tiszák a közelfekvő hatalmas német kul-
túrába igyekeztek minél szorosabban belekapcsolni. 
Magyarország 67 óta a német műveltség közvetítésé-
vel érintkezik az általános európai kuliurával ; a 
magyar if jaknak tekintélyes része német katonaisko-
lákba vonult, másik része német egyetemekre kezdett 
járni , — szociáldemokráciánk pedig Marx iskolájába 
ment tanulni. 

Tette ezt annál is inkább, mert maga Marx is 
alkalmas talajnak tekintette Magyarországot eszméi-
nek terjesztésére. A «Neue Rheinische Zeitung»-ban 
rokonszenvének adott kifejezést a magyar nemzet 
iránt. Ok tudtak, úgymond, államot alkotni a Duna-
Tisza mentén, ők teszik az országol alkalmassá arra, 
hogy az európai civilizációnak irányát kövesse. Több-
ször nyilvánitotta abbeli óhaját, hogy Magyarországot 
el kell hódítani az orosz Bakunin elől, akiben tanai-
nak veszedelmes ellenfelét látta. 

Ez az óhaja teljesedésbe ment. A mi szociál-
demokráciánkat mind mai napig a marxizmus szel-
leme vezérli. 

Ámde időközben nagy válságba került a marxiz-
mus s ez a kritikus állapot m a is tart. A Marx- és 
Engels féle tan t. i. el lentmondásokkal volt tele. Emez 
ellentmondásokat csakhamar földerítette a polgári 
kritika, a marxista gyakorlatnak pedig kezdettől fogva 
ellentmondott az életvalóság. A Marx-tanítványok leg-
jobbjai azonnal észrevették a szocializmusnak eme 
veszedelmét és szóval úgy, mint tettel, nyíltan szembe-
helyezkedtek az eredeti Marx-tannal, a marxista igaz-
hitűséggel. Jelszavuk volt : Amicus Marx, sed magis 
amicus socalismus, — szeretjük Marxot, de még 
jobban szeretjük a szocializmust. 

Bernstein, emez új i ránynak legerősebb feje, előbb 

csak mint ama próféta lépeti föl, a ki nem fölbon-
tani jött a marxizmust, hanem beteljesíteni. Később 
már a Marx-doktr inának megöléséről szól. A polgári 
kritika, úgymond, megsebezte Marx tanát, a kegyelem-
döfést azonban csak Marx-tanítványok, az újhitűek, a 
revizionisták adhat ják meg neki. «Moors Geliebte kann 
nur durch Moor sterben».1 

Bernstein nem maradt magára. Csakhamar számos 
hive akadt Európaszerte. Azt a gondolatmunkát , a 
mit ez az oppozíció, ez a «Los von Marx» mozgalom 
termelt, revizionizmusnak vagy opportunizmusnak 
szokás nevezni. Ezt ér t jük mi amaz újhitű áramlat 
alalt, mely az óhitű Marx-tanítással szembehelyez-
kedik. 

Eme két ellentétes áramlatnak szembeállítása, 
tar talmuknak, súlyuknak és befolyásuknak megvizs-
gálása már csak azért is hasznos és tanulságos, mert 
a revizionistáknak érvelése a Marx-kritikának leg-
jobb része. A miket az újhitűek az eredeti tannal 
szemben fölhoznak, azok oly igazságok, melyek végre 
a higgadtabb szociálista elméket is meghódították. 
Értekezésünk bepillantást nyújt a forrongó szociálista 
gondolatvilágba, feltünteti annak fokozatos józanodá-
sát és szelidülését. Gondot fogunk fordítani annak 
földerítésére is, miképen hat ez a metamorfózis a 
magyar szociáldemokrácia gondolkodás- és cselekvés-
módjára is. 

Úgy látom, hogy a revizionizmus a Marx-féle 
gondolatláncolatnak minden szemét kikezdte. Azérl 
a párhuzamot a következő kérdésekben fogjuk meg-
vonni. 

1. A gazdasági kérdések. 
II. A taktika kérdése. 

III. A metafizikai anyagelvűség problémája . 
IV. A történelmi materializmus. 
V. Az etikai kérdés. 

VI. A szociológiai kérdés. 
VII. A vallási kérdés. 

I. A gazdasági kérdések. 

A marxizmusnak zömét nemzetgazdasági tanok 
képezik. Dióhéjba foglalva így adhat juk azokat elő.2 

Az árúnak értékmérője a benne fölhalmozott 
munka. A nyersanyag mellett tudniillik minden árú-
cikkben ott rejlik a materializált munka és ez a munka-
tömeg adja meg a cikknek a csereértékét. A konkrél 
munkatömeg átlagmunkások által végzett átlag-
munka-egységekre vezetendő vissza, ez az át lagmunka 
pedig átlagmunkaidő-egységekkel mérendő. 

1 Ed. Bernstein, Die Voraussetzungen des Sozialismus, 
Stuttgart, 1906., 19. 1. 

3 V. ö. Marx : Kapital. I. köt. ; Kautsky : Karl Marx's 
ökonomische Lehren. Gemeinverständlich dargestellt und 
erläutert, 1893; G. Deville: Le Capital cle Ii. Marx resummé 
et accompagné d'un aperçu sur le socialisme scientifique, 
1887. ; az orosz szerzők közül legjobb Slonimskij : F.konomi-
ceskoje ucenie Karla Marxa, 1898. 
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A munkásembernek munkaere je is árúcikk. Ezt 
az árúcikket a tőkés a piacon megveszi és kizsák-
mányolja. A munkás tudniillik egy napi munká j á -
val nemcsak annyi értéket termel, a mennyi az ő 
(és családjának) eltartására szükséges, hanem ennél 
jóval többet. Ez az az értéktöbblet, a nyereség, melyet 
a tőkés zsebrevág. 

A tőke eme kizsákmányolás révén gyorsan hal-
mozódik, a gépek tökéletesbülnek, mi által a kizsák-
mányolás egyre intenzivebb lesz. A nagyüzemek el-
nyelik a versenyképtelen kis- és középüzemeket. 
A gépek egyre több munkáskezet tesznek fölösle-
gessé. A piac terjedése nem tud lépést tartani a roha-
mos termeléssel; a túltermelés válságokat idéz elő, 
melyek rendes időközökben ismétlődnek és tatár járás 
módjára pusztítják az államokat. A nagyüzemek az 
őrült versenyben egymást is kisajátítják, az ipar és 
a tőke egyre kevesebb kézben pontosul össze. 
A munkástömegeket mindez fokozatosan nyomorítja, 
zülleszti, erkölcsileg lealjasítja. A termelésnek ezen 
mechanikai törvényei szükségszerűen automatikusan 
megteremtik azt az állapotot, a mikor farkasszemet 
néz majd egymással az elnyomott proletároknak 
óriási tábora és a maroknyi tőkés oligarcha s ekkor 
ma jd bekövetkezik a «nagy nap», a világcsőd, a tár-
sadalomnak összeroppanása (Kladderadatsch) : s ezzel 
új korszak az emberiség történetében. 

Eme gondolalsorozat egyes szemeit így szokták 
nevezni a szociálista i rók : érték- és értéktöbblet-
elmélet, az üzemek összpontosulásának elmélete, a 
válságelmélet, a proletárelnyomorodás elmélete, a 
kölcsönös kisajátítás és az összeomlás vagy világcsőd 
teóriája. 

A szociáldemokraták kezdettől fogva minden 
lehetőt elkövetnek, bogy eme gondolatokat a nép-
tömegekben beidegezzék. Mint valami szemüveget, 
úgy teszik emez elméletet a szakszervezetekben össze-
gyűlt «öntudatlan» munkásoknak szemére, bog}' azon 
keresztül nézzék a modern nemzetgazdaság szerkeze-
tét és működését. 

A magyar szociáldemokrácia mindezeket az esz-
méket egyszerűen átvette, ügy hogy az ő programmja 
nem egyéb, mint az óhitű marxismus, még pedig 
ugyanabban az alakban és értelmezésben, a minőt 
annak az ortodox Marx-tanítványok adnak. Az 
1890. és 1893-diki első pártkongresszusok minden 
vita nélkül fölvették ezeket az elméleteket a hivata-
los programmba. 1 Ezt a programmot az 1903-diki 
X. pártkongresszus revideálta ugyan, de az elméleti 
rész megint csak ismétli a fent vázolt gondolatmene-
teket, hangsúlyozza a gazdasági determinizmust, a 

1 Gábriel Louis Jaray : La question sociale et le socia-
lisme en Hongrie, Paris. 1909, 247 1. : «Dès les premieres 
congrès du parti de 1890 et de 1893, on a transposé dans le 
programme des social-démocrates hongrois toutes les affir-
mations de ces docteurs et, on peut le dire, les yeux fermés 
et sans discussion, somme parole d'evangile». 

magyar társadalomnak szükségképeni fejlődését a 
kollektivizmus felé, a kizsákmányolást, az üzemössz-
pontosulást, a mai termelőrendszer elavult voltát. 
A programmba fölvett marxista gazdasági elveket 
számtalan népirat magyarázza és népszerűsíti.1 

A polgári kritikának nem volt nehéz fölfedezni 
a fönt jelzett elméletekben a túlzásokat, általánosí-
tásokat és hibákat. A revizionisták érezték ezen 
bírálatnak a súlyát és bár Marx tekintélyének meg-
ingatása a szociáldemokrácia táborában nagy me-
részségnek tiínt föl, nyilván kifejezték, hogy a 
«Kapital» gazdasági elmélete helytelen. Az ökonó-
miai kérdésekben Bernsteint szokás tekinteni a 
revizionizmus főképviselőjének. Nálánál mivel sem 
jelentéktelenebb az orosz Tugan Baranowsky, a ki 
a marxista elveket beható és szellemes kri t ikának 
vetette alá.2 

A Marx-féle értékelméletet Bernstein egyoldalú-
nak minősíti, mert kizárólag csak a m u n k a tényező-
jét tart ja szem előtt. Különben, úgymond, az árúk-
ban materializált munka, mint Marx-féle csereérték-
mérő, sokszoros absztrakció és mint ilyen haszna-
vehetetlen föltevés.3 Az értéktöbblet még ennél is 
elvontabb fogalom és üres formula.4 Baranowsky 
szerint pedig Marxnál az értékelmélet csak mint 
magyarázó eszköz szerepel, tudniillik ar ra való, hogy 
tudományosan megmagyarázza a tőkés termelő-
rendszer fejlődését és törvényeit. Ámde erre, úgy-
mond Baranowsky, belső ellentmondásai miatt alkal-
matlan.5 Mert hiszen az árúcikkeknek az ára nem 
a bennük megtestesült munkalömeg szerint igazodik, 
hanem a tökekiadások szerint. Ezt a «Kapital» III. köte-
tében Marx is elismeri, de azért munkáin ez az 
el lentmondás végighúzódik. A helyes álláspont, mondja 
az orosz szerző, Bicardóé, a ki a munkában csak 
egy értéktényezőt látott a többi között. Igaz, hogy a 
munkatömeg az árúcikkek át lagárának egyik legfon-
tosabb tárgyi meghatározója, de mellette nem szabad 
megfeledkezni a befektetett tőkéről sem." 

Jehlicska Ferenc dr. 

B u d a p e s t . Árny- és fényoldalak Budapest kará- I 
csonyi életén megfigyelne.— Kezdődött a budapesti kará-
csonyi élet jelenleg leírni szándékolt megfigyelése részem-
röl a karácsonyesti harangszóval. Nem ismerek várost, fyróni 
mely az együttes reggeli, déli és esti ünnepi harangozás 
arányainak megfigyelésére Budapestnél alkalmasabb 
volna. Nincs tudtommal sehol együttesen két, sőt több 
oly magaslat a városnak úgyszólván kellő közepén, 
a honnan az egész városnak szóló harangozást egy-

1 V. ö. Weltner Jakab: Bérmunka és tőke. 1906. 
2 Dr. Michael Tugan Baranowsky: Theoretische Grund-

lagen des Marxismus. Leipzig, 1905. (Eredetije is nemet.) 
3 Bernstein, i. m. 38. 1. 
4 Ugyanott. 
5 Baranowsky, i. m. 139. 1. 
8 Ugyanott 135. 1. 
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szerre oly tisztán és szabatosan lehelne megfigyelni, 
mint itt Budapesten a Várhegy keleti oldalának néhány 
nyulványosabb foka és a Gellérthegynek éjszaknyugati 
lejtője. Ellipszist véve alapul, a Rózsadomb délkeleti 
szarvalata is alkalmas álláspont. Ezeken a helyeken az 
egyidejű ünnepi nagyba rangszó Budapest összes tem-
plomaiból, kivált a téli esték és reggelek sötét ege mellett, 
leírhatatlan hatással van a csendesen figyelő ember 
képzeletére és egész lelkére. A. ködös téli esték és 
reggelek koromsötétségében lölhangzó és elhangzó 
harangkongás ösztönszerűleg azt a gondolatot kelti az 
ember lelkében, hogy még a halál sötét birodalma fölött 
is a; élet fensőbbséges ereje uralkodik, mely a sötét 
halálbamerülés tompa moraját oly hatalmas erővel 
szárnyalja túl, mint például a budavári koronázó tem-
plom vagy a pestoldali szent István-egyliáz öregharang-
jának erővel igazán teljes kongása a főváros esti éleiének 
lassú elmúlását túlharsogja. Ez az egyik gondolat, az 
élet uralmáé a halál fölött, melyet Budapesten az öreg-
harangoknak a téli sötét ünnepi estéken és reggeleken 
való együttes végigzúgása az elmélkedő ember lelkében 
fölkelteni képes. A másik gondolat, melyet ilyenkor a 
főváros harangzúgásának például a budavári szent 
István-szobor mellől való megfigyelése kelteni alkalmas, 
a végtelenség gondolata. A messze eső külvárosi haran-
gok pianóvá vált hangja mögött a hallgató még hallani 
véli némely estéken és csendesebb reggeleken a szom-
széd községek öregharangjainak pianisszimóvá vált 
szavát is szinte a végtelenbe, úgy hogy az ember lelke 
ilyenkor azt a benyomást kapja, hogy ennek a fővárosnak 
emberlakta határai az emberi érzékek felfogóerejének 
korlátait már messze túlszárnyalják, vagyis az ember 
itt már igazán a világ tömérdek nagyságára emlékez-
tető világvárosban lakik. Ezek a sötét esti és reggeli 
ünnepi benyomások Budapesten a harangszó megfigye-
lésének, vagyis a halló érzék, a fül használatának 
alapján. 

Mit mond erre a szem, ha nappali fénynél tekint-
jük meg a ház- és emberáradatnak ezt a tengernyi 
tömegét, melyet Budapestnek nevezünk ? Ha valamely 
magaslatról tekintünk ilyenkor szét hazánk fővárosán, 
a szem azonnal megerősíti a halló érzéknek sötétben, a 
messze eső harangok elhaló hangjából merített azt a 
benyomását, hogy itt a képzelő erő a végtelenbe való 
elmerülés sodrába kerül bele ; mert a szem is kény-
telen a maga részéről megállapítani, hogy Budapest 
egyes részei, pl. a kőbányai részek, Budavárából nézve 
már most is túlfekszenek a látóhatárnak a lehajló égbe 
olvadó peremén, szóval szemével is, ha akarja, ha nem 
akarja, kénytelen az ember a látottakból azt a meg-
győződést meríteni, hogy itt már igazi világvárosban 
lakunk, melynek jövő nagyságáról, miután itt többé 
talán se török, se tatár nem fog pusztítani, már most 
lehet mérnöki szabatossággal magunknak képet alkotni. 

A világvárosi jelleg Budapesten, így a szem és a 
fül tanúsága szerint, a mi a külső arányokat illeti, 
tehát csak megvolna. De mit mond az ész, ha az ő 
mindent átható sugaraival ennek a rengeteg világ-
városnak benső életét a legmélyebb rejtekekig átvizs-
gáljuk ? 

Mennyei Jeruzsálemről itt a földön természetesen 
szó sein lehet. Tehát minek nevezzük képletesen Buda-

pestet az ész világánál, bensejének mozgalmas kavart-
ságában megtekintve? Némelyek új földi Jeruzsálemnek 
nevezik, az itt letelepedett zsidóság nagy számánál fogva. 
S a dologban az említett oldalról nézve van is valami. 
De hát tulajdonképen földi Jeruzsálemről, abban az 
értelemben, a melyben azt Dávid és Salamon királyok 
megalapították, többé szó sem lehet. A mai egyedül 
való és egyedül lehetséges Jeruzsálem is már nem a 
régi zsidó Jeruzsálem, hanem a megszületett Megváltó 
golgothájának, de föltámadásának is egyúttal, kisebb 
arányai dacára is, világvárosa. A zsidó nép többé zsidó 
Jeruzsálemet magának alapítani nem fog. Ez isteni végzet 
fölötte. Tehát azon a gondolaton, hogy itt valaha Juda-
pest, zsidó Jeruzsálem lesz régi értelemben, az isteni hit 
világában élő ész bátran túlteheti magát. Csodálkozni 
pedig azon, hogy ezt a jelleget Magyarország fővárosára 
gyűlöletből rásütni épen azok szeretnék, a kik erre a 
negyedfélszáz év óta sanyargatott országra a zsidóság 
áramlását, bizonyára nem szeretetből, ráterelték s a kik 
magukat, mindezek dacára, legújabban, «keresztény» 
szociálisoknak nevezik, azon, mondom, az isteni hit 
világában ésszel élő embernek csodálkozni nincs alapja. 
Miért ? Először is, mert régi igazság, hogy — «nil mirari». 
Másodszor azért, mert az isteni megváltás az emberi-
ségben a Káin-lelkületet nem szüntette meg, csak meg-
ritkította és kiáramlása elé elpusztíthatatlan korlátokat 
állított. 

Minek tekintsük és nevezzük tehát ezt a mi világ-
városi jelleget öltött Budapestünket, hogyha legbensőbb 
lényegét akarjuk képletesen nevével kifejezni? Mely ti-
pikus régi vagy ujabb városról vegyünk hasonlatot, hogy 
vele Budapest életét jellegezzük ? Nevezzük talán magyar 
Rómának, magyar Athénnek, magyar Babilonnak, ma-
gyar Párisnak, magyar Berlinnek ? Nem lehet. Mindegyik-
hez hasonlít valamiben; de egyúttal valamennyitől annyira 
elüt, hogy lényegének kifejezésére nem lehet őt csak a 
maga nevén nevezni Budapestnek. Messze vinne, ha ezt a 
dolgot, az említett városokat sorba véve, kezdenők iga-
zolni. Csak Rómára tekintsünk most vissza. A régi Róma 
és Budapest között az a nagy külömbség van, hogy Buda-
pestet Magyarország tette Budapestté, míg Rómát nem a 
római birodalom tette Rómává, hanem Róma városa 
alapította az egész római birodalmat. Tehát csak marad-
junk meg a mellett, hogy a mi Budapestünk, a mi az ő 
sajátos lényegét illeti, páratlanul áll a világon. Vájjon így 
fog-e belekerülni a világtörténelembe is, azt még nem 
lehet tudni, de az jóformán egészen tőle, illetve Magyar-
országtól függ. 

Nekem, midőn a budapesti karácsonyi élet árny-
és fényoldalait figyelgettem, sajátságos sejtelmeim kezd-
tek keletkezni. 

Ez a város régi budai és pesti részeiben egyaránt régi 
városa Magyarországnak. így tekintve Budapestet, itt 
minden — régi, keresztény, sőt, azt is lehet mondani, vér-
tanú vérrel termékenyített alapokon nyugszik. Mint 
Budapest, együttvéve, a maga mostani fejlettségében, 
tagadhatatlan, hogy új, modern alkotás, talaján végig 
árasztva tengernyi zsidó elemmel, szellemmel, vagyon-
nal és befolyással. Ámde két dolgot nem lehet eltagadni. 
Első az, hogy a történeti sziklaalapok inegmásíthatat-
lanul keresztény jellegűek s azok megóvása végett a keresz-
tén}' lakosság kétségtelenül ébredésnek indult, szervez-
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kedésre pezsdült. Kivátiatos e tekintetben csak az, hogy 
ez a mozgalom két irányban való gyorsabb fejlődésére 
valahonnan és valahogyan lökést kapjon. Ilyen, de még 
nem elégséges lökés volt a sajtónap és a népgyűlés. 
Szükséges itt elsőben, hogy a keresztény egyéniségek, a 
mint keresztényekhez egyedül illik, tartalmasabbak, 
velősebbek, erővel teljesebbek, világosabbak, tisztultab-
bakká váljanak. Másodsorban szükséges még az is, hogy 
a szociális katholicizmus szervezkedése oly módon tör-
ténjék s oly irányba terelődjék, hogy abból számot tevő 
katholikus ember, — a legalsó szociális mennyiség apa-, 
anya vagyis a kath. család, — ki ne maradhasson. 

A másik dolog, a mi Budapest karácsonyi életének 
megfigyelése alatt szemet szúrt, az, liogy itt a karácsonyt, 
mint az öröm és szeretet ünnepét, a zsidóság nemcsak 
külsőleg, de bensőleg is inegünnepli, megtartja. Valaki, 
úgy látszik Alfa mondotta nem rég azt, hogy «az em-
bernek más a természete hétköznap, mint ünnepi ruhá-
ban.» Nálunk keresztényeknél a mi természetünk nem 
változik sem a ruha, sem a szerint, hogy ünnep van-e 
vagy mielő nap. De a zsidóságnál hogy ez így van, ki-
tűnt most karácsonykor is. A kereszténység öröm- és 
szeretet-ünnepében zsidó polgártársaink nemcsak kül-
sőleg, ünnepi ruhájokkal, hanem bensőleg, érzelmeikkel 
is illendően részt vettek. Velünk úsztak, világos öntudat 
nélkül, lelkileg abban az örömmámorban, melyet nagy 
szent Leo pápa látnoki messzelátással korunkra is ráte-
kintve írt le karácsonyi első beszédjében, a hol a többi kö-
zött a következőket mondotta : «Nemo (jól jegyezzük meg 
«senki») ab huius alacritatis participatione excluditur.» 
A karácsony öröméből semmiféle emberfia nincs ki-
zárva. «Una cunctis laetitiae communis est ratio : quia 
Dominus. . . liberandis omnibus venit.» Alapja a minden 
emberre ráillő karácsonyi örömnek az, hogy az Úr 
valamennyiünk megszabadítására érkezett meg. Ennél 
fogva részletesen : «Exultet sanctus, quia propingvat ad 
palmam : gaudeat peccator, quia invitatur ad veniam : 
animetur gentilis, quia vocatur ad vitám,» A hitetlen, a 
zsidó ember lelkéhez a karácsonyi örvendező hangulat 
tehát azért illik, mert Krisztus születésével ő is fel- és 
meghívást kapott az «élet»-re. 

íme, karácsonyi megfigyeléseinknek az eredménye : 
nincs kétségbe esni okunk ; Budapest modern város, 
világváros, keresztény város, a hol annyi védbástyája s 
fellegvára van a katholicizmusnak, a hány templom, 
intézet, társulat, összejövetel, a hány család, a hány 
egyén áll a világ isteni Megváltójának tiszteletében és 
szolgálatában. 

Csak ernyedni nem szabad, hanem lépésről-lépésre 
mindig előre kell törni, valamint az egyéni katholiciz-
mus intenzív fejlesztésében, úgy a szociális katholiciz-
mus kiterjesztésének verejtékes munkájában. 

Manapság a lelki nagyság sokkal függetlenebb az 
állástól is, a vagyontól is, mint bármikor valaha. Nap-
jainkban a legnagyobb ember közöttünk az, a ki az 
egyéni és a szociális katholicizmus terén legjobban tud 
dolgozni. 

Ezen az alapon vetünk itt végül fel valamit, mint a 
jövő időknek fentartott kérdést: ki tudja, milyen sze-
repre van hivatva Budapest, Isten szándékainak szol-
gálatában, a világtörténelem folyamán? 

Ilogv a legjobbat remélhessük: készítsük elő annak 

útját a világ valamennyi katholikus népével az elsőbb-
ségért versenyre szállni kész egyéni és szociális eltöké-
lésekkel s tevékenységgel. 

Istennel a keresztény embernek semmi sem lehe-
tetlen ! y—la. 

I n v e n t u s . Ephemeris in usum iuventutis studiosae. 
Moderator dr. Stephanus Székely. Annus I. Num. 1. 
1910. Budapestini. Pretium annue 4 coronae. 

A «Középiskolai Kath. Tanáregylet» köréből érdekes 
újdonsággal leptek meg. Iuventus címen latin nyelvű s 
havonkinl kétszer megjelenő ifjúsági lapot adnak ki, 
hogy a tanuló-ifjúság az örökké szép klasszikus nyelv-
ben ily módon is gyakorolja magát. A magyarnak egy-
kori második anyanyelve, melyen régi törvényei, okmá-
nyai, történetei irvák, mely nélkül nálunk jóravaló jogász 
és történetíró nem lehet el, melyen az orvos írja a 
recipéit, ezzel mintha új lendületet nyerne. Bégi latin 
műveltségünk maradványaként még ismertem egy öreg 
urinőt, ki latinul beszélt. De vagy félszázadja kiment 
a divatból s odáig jutottunk, hogy a kiknek két kép-
viselőjét a vatikáni zsinaton, (1870-ben), Simor és Hay-
nald érsekeket az egész világról összejött püspökök meg-
csodálták latinságukérl, ma már a fiatalabb papság 
soraiban is akad akárhány, ki latinul beszélni nem tud. 

Ezt a fogyatkozást érzi is hazai tudományunk, kü-
lönösen multunk fejlődésének ismerete; ennek köszön-
hetjük egyebek közt pl. hogy hazai vagyonjogunk nem 
ismerése miatt a mi fejlődésünktől idegen német jogi 
elméletek alapján mondják, hogy egyházunk vagyonát 
az államtól kapta. 

A magyar Szent Istvántól kezdve szinte 1840-ig 
latin levegőben élt ; egész múltja, fejlődése, legszebb 
emlékei ahhoz vannak kötve, tehát jól teszi, ha már 
csak fejlődése folytonossága érdekében se hanyagolja 
el ezt a nyelvet. 

Az előttünk fekvő első szám változatosan, szépen 
és az ifjúság igényeinek megfelelően van megírva. Régi 
témák (a rómaiak magánéletéről, a magyarok eredetéről, 
a trójai háború) modernekkel (a vakok intézete, Petőfi 
jó öreg korcsmárosa, léghajó stb.) váltakoznak; egy-két 
deákcikk is olvasható benne, sőt újdonságai is vannak 
(Gyulai Pál, Petőfi-múzeum, úszóverseny stb.) 

Nagyon dicsérjük ezt az új és praktikus gondolatol, 
valóban így lehet az ifjúsággal megszerettetni a latin 
nyelvet. A lap, mint látom, hozzáértő kezekbe van le-
téve, a kik a mai új dolgokat is oly szépen tudják ki-
fejezni latinul. 

Egy-két sajtóhibát találok s említek fel. Az 1. ol-
dalon : hilarita/e locus detur (hilaritaíi, dativ), a Christus 
cikkben deversorio : diversorio ; ugyancsak a 2. oldalon : 
usque Bethlehem (usque ad B.), mint a 3. lapon helyesen 
van írva: usque ad aetatem 15—16 an. A «de infantibus» 
cikkben mindjárt az elején : ut hac re demonstraret filium 
agnoscere, hiányos, talán : se infantem (suum) filium agno-
scere. A vakok címében : epistula ad Viani Stephani 
(István-úti intézetbe), csak a budapesti deák által ért-
hető, ez is csak akkor, ha tudja, hogy a vakok intézete 
az István-úton van. 

Egyébként nagyon ügyesen van összeállítva, képes 
lekötni a deákok tudásvágyát, a kik így, könnyebb szerrel 
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gyakorolhatják magokat bele a latin olvasásba. A közép-
iskolai tanárok tehát üdvös dolgot végeznek, ha elter-
jesztik tanítványaik között. 

* 

Isten m e g i s m e r é s e a látható világból. Irta 
Kiss János dr. egyetemi tanár. A Szent-István-Társulat 
kiadása. 1909. 223*1. 

A hitvédelmi füzetek hatodika. Derék munka a maga 
nemében, korszerű kérdésről, talán a legkorszerűbbről, 
a mi csak lehet. Midőn ugyanis Haeckelék az ajtó elé 
akarják kitenni az Istent s midőn a természettudományok 
számos művelőjének törekvése szinte abban az egy 
célban egyesül, hogy a sokat hangoztatott, de soha be 
nem bizonyított örök anyaggal s a vele kapcsolatos 
fejlődéssel a vallás eszméjének ínég árnyékát is lehetet-
lenné tegyék az emberi gondolkodásban : akkor valóban 
korszerű bemutatni az embereknek a bizonyítékokat, 
melyekre az Isten léte, mint ésszel felismerhető igazság, 
támaszkodik s felfedni előttük a tévedéseket, melyekbe 
az emberi ész ujabban az ismeretrendi téren, kivált az 
oksági elv értékének kétségbevonásával s ennek folytán 
az Isten megismerhetőségének kérdésében is bonyolódott. 

A munka minden során megérzik, hogy szakember 
írta és pedig neves filozófus. Két részből áll. Az elsőben 
a kérdésre vonatkozó tévedésekkel foglalkozik s mivel 
főleg az uralkodó csillagnak, Kantnak, a tévedése az 
oksági elv tárgyilagos értékének kiforgatásán alapszik, 
igen kimerítően s kitűnően tárgyalja, úgy ezt, mint 
Kantnak bírálatát az Isten-érvekről. Ebben specialista. 
A második részben előadja a látható világból vonható 
ismert érveket, az ember belső világából vonható érvekel 
egy második füzetnek szánja. 

Erre a második részre az ügy érdekében, lévén a 
füzet a nagyközönségnek szánva, van néhány meg-
jegyzésem. 

A szerző azt mondja: «Módszerem azonos Aristoteles 
és aquinói szent Tamás módszerével» ; ez helyes, de már 
a mi az anyagkészletei illeti, melyre ezt a módszert 
alkalmazza, az, tekintettel a mai irányzatokra, nem ki-
elégítő, úgy mondanám : kevesebb metafizika és több 
fizika kellett volna ide s vele több a természettudományos 
beszédből, mert minekünk ebből már több van, mint 
a mennyivel szent Tamás rendelkezett és az ellenfelek 
is folyton természettudományi talajon mozognak. Keve-
sebb kellett volna az elvont spekulációból, több a ter-
mészettudományi adatokból. A pozitivistákkal szemben 
ugyanis ma csak ilyen módon lehet boldogulni, amint 
a könyv cime is a «látható világra» utal. Ma az «eset-
leges»-nek stb. elvont hosszú spekulációira, (91—100. 1.) 
a mi régebben oly meggyőző erővel hatott, nem sokai 
adnak, azokkal tehát rövidebben kell végezni ; ma 
homloktérben állanak : az oksági elv értéke egyrészről, 
másrészről, a mit a szerző egy-két helyen érint : «a 
tünemények változnak, de az anyag, sől az anyagi erő 
is ugyanaz marad» (100, 179. 1.), vagyis homloktérben 
áll az örök anyag, az örök fejlődés eszméje. Ezekre kell 
fektetni a súlyt. Hogy egy konkrét példával éljek, ma 
az Isten létét a látható világból Pesch : Die grossen 
Welträthsel művének természettudományos anyagával 
kell bizonyítani. Az entrópia pl. (10Í). 1.), melyet a szerző 
felhasznál, már ebbe a körbe való. 

Az az anyagkészlet, az a spekuláció, melyre a szerző 
a 2-ik részében általában támaszkodik, elég lehet arra, 
hogy a képzett, hivő ember megerősödjék hitében; de 
nem elég azokkal szemben, a kiket az első részben 
mint ellenfeleket bemutatott. Pedig ezekkel szemben 
akarja a kérdést dűlőre vinni. S nem elég a laikus 
közönségnek, mely az absztrakciókat nem tudja él-
vezni. 

A másik megjegyzésem az, hogy a munka nem világít 
be a magyar irodalomba. Miért csak a külföldi tudósok 
tévedéseit cáfolni, mikor nálunk is a Piklerék korában 
annyi a mondanivaló, vagy szelídebben szólva, mikor 
nálunk is annyian hódolnak Kantnak. Évek óta han-
goztatom, hogy miért nem nézünk körül itthon, miért nem 
vagyunk első sorban tekintettel a saját tudósainkra ? 
Hiszen a mi könyveinkkel — az idegen úgy se érti — 
talán első sorban mégis csak a magyar közönséget 
akarjuk tájékoztatni, az pedig az «Athenaeumot», a 
«Természettudományi Közlönyt», a «Filozófiai Közlemé-
nyeket», a «Huszadik Századot», meg a «mi tudósok» 
egyéb termékeit olvassa. 

Német tudós a német, francia a francia stb. termé-
keket tartja első sorban szeme előtt; mi meg mindig 
javarészt csak a külföldi irodalommal foglalkozunk, 
mintha nem is volna saját irodalmunk s mintha abban 
csupa kinyilatkoztatott igazságot hirdetnének. Tudom, 
hogy bizonyos megszokás az oka ennek. így tanítottak 
bennünket. A külföldi termékek föl vannak dolgozva, a 
tévedések cáfolva, könnyebb azt onnan átvenni ; a mienket 
meg, kivált az újat, magunknak kellene feldolgoznunk, 
tehát ezt már nem kapjuk készen. Ez nehezebb, de meg 
a távoli emberrel, a ki nem tud a dologról, könnyebb 
szembeszállani. De végre is kell, hogy ez legyen a mi 
feladatunk, ha csak némileg önálló magyar theologiai 
irodalmat akarunk teremteni. 

A mi embereink, ha tévedéseknek hódolnak, első 
sorban, ha nem kizárólag, a mi irodalmunk hatása 
alalt állanak; tehát nekünk is, ha az igazságot akarjuk 
érvényre juttatni, első sorban a nálunk divó tévedé-
sekkel kell foglalkoznunk. A külföldi tévelyek a mi 
közönségünk számára a magyar müvek és folyóiratok 
útján szűrödnek be. 

Ebbe annyira nem tudjuk magunkat beleélni s 
annyira nem szoktunk erre súlyt fektetni, hogy pl. a 
minap megjelent és a kérdésbe vágó magyar irodalmi 
termékekkel foglalkozó «Származástan és Világnézet» 
cimű művem bírálóinak figyelmét müvem e fáradságos 
oldala egyáltalán nem keltette fel. E tekintetben szinte 
el vagyunk nemzetietlenedve. 

Kiss János dr., a ki annyit fáradozik a filozófiai 
műnyelv magyarosításán s a kinek e tekintetben oly 
nagyok az érdemei, bizonyára el fogja ismerni, hogy ebben 
a követelményemben igazam van. Hogy nálunk a saját 
érdekünkben ennek a magyar iránynak végre is általá-
nossá kell válnia, ha kissé nagyobb munkát követel is, 
mint a külföldi művek kész anyagának átolvasása. Meg-
győződésem szerint csak így hathatunk a magyar köz-
véleményre. 

Ha a jelen, különben nagyon értékes mű, külön 
tudós kiadványnak készült volna, mint a hogy nem 
készült, ezek lettek volna a mondanivalóim. Mit szóljak 
róla ama cél keretében, a melynek az említett apolo-
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getikai füzetek szánva vannak? Annak igazán'kevésbé 
felel meg. Az eredeti cél az volt, 6—7 ives füzetekben 
tájékoztatni a nagijközönséget és pedig neki megfelelő s 
általa élvezhető módon egy-egy fölvett korszerű kér-
désről. A jelen mű spekulatívabb, szárazabb, többet 
feltételező és hosszabb, mint a mennyit a mi nagykö-
zönségünk átlaga ilyen kérdésekben elbir. 

Ezeket a fontos ügy és a magasztos cél tekintetében 
újból el kellett mondanom. Nincs nekünk fölös válla-
latunk a közönségnek a vallási kérdésekben való tájé-
koztatására, annál inkább kell tehát ügyelnünk, hogy 
ez az egy, a Szent-István-Társulat új vállalata, igazán 
az ügy érdekében lehetőleg sikeres legyen. Erre és csak 
erre kell ügyelnünk mindnyájuknak, hogy ne csak Íród-
janak könyveink, hanem hogy a közönség szívesen ol-
vassa is őket. Csak ebben az esetben érünk célt. Dudek. 

* 

Dr. Nikolaus Welter: G e s c h i c h t e (1er franzö-
s i s c h e n Literatur. Sammlung Kösel. Kempten und 
München. 324 lap. 2 Mark. 

Ez a csinos kiállítású könyvecske a katholikus 
közönségnek szánt «Sammlung Kösel»-ben látott nap-
világot. Első 188 oldala a francia irodalom fejlődését 
ismerteti a tizenkilencedik századig; második része az 
újabb és a jelenkori irókat mutatja be. Szerző minden-
áron igazságos és pártatlan akarna lenni; ha katholikus 
íróról van szó, nagyon fél az elismerő szavaktól, hogy 
elfogultnak ne látszassék. 

Részrehajthatatlansága néha igazságtalanságba csap 
át. Félreértésre ad alkalmat a 95—96. oldalon a janze-
nizmus dicsőítése; «Bossuet is hódolt erkölcstanuk tisz-
taságának.® Mintha a katholikus erkölcstan nem lett 
volna felségesebb. A 97. oldalon megbeszéli Pascal : 
«Lettres Provinciales» c. müvét ; (mellékesen említem, 
hogy ez nem igazi címe a könyvnek I) Welter meg-
engedi, hogy Pascal néha túllőtt a célon, de hiszen 
még az 1773-ban kiadott pápai feloszlatási bulla is 
hangoztat súlyos aggodalmat a nagyon is elnéző jezsuita 
erkölcstan ellen. A «Lettres Provinciales» tudományos 
megbízhatósága mellett remekmű, a francia próza első 
remekműve; egyetlenegy mondata sem avult el ; egyet-
lenegy oldala sem fakult meg. 

Fejcsóválva olvassuk ezeket a rég megcáfolt állítá-
sokat. Pascal e munkája rosszindulatú, epés irat, mely 
pellengérre állította (Escobar spanyol jezsuita theologiai 
állításait ferdítve) az egész Jézus-társaságnak morál-
theologiáját. Escobar neve Pascal művéből közmondásos 
lett; minden francia szótárban találjuk. Pl. a Pallaá 
Nagy Francia Szótárában escobarder = 1. jezsuita esz-
közökkel dolgozni, 2. valamit csalással megszerezni ; 
escobarderic = alattomoskodás, jezsuitáskodás, ravasz 
csíny.1 Escobar = Scheinheiliger.2 

Katholikus részről már sokszor megcáfolták Pascal 
állítását. Legutóbb pl. Dr. Karl Weiss 3 és M. Reich-
mann S. J.4 

1 Pallas Nagy Francia Szótár. Francia-Magyar. II. k. l(il. 1. 
2 Sachs-Villatte. 1905. I. 335. 
f P. Antonio de Escobar y Mendoza als Moraltheolog in Pascals 

beleuchtung und im Liebte der Wahrheit auf Grund der Quellen. 
Klagenfurt. 1H08. 336. lap. 

4 M. Reichmann : Escobar und seine Misshandlung durch 
Pascal. Stimmen aus Maria-Laach. 1909. V. füzet. 523—538. 

Weiss könyve jó szolgálatot tehet a protestáns 
theologusoknak is, kik maradandó becsű tudományos 
müvet látnak Pascal pászkviljében.1 Pascal H. Böhmer 
történetirónak is tekintély. (Böhmer : Die Jesuiten. 1907. 
145 oldal.) Szegény Escobar Calderon tanára volt, maga 
is írt drámákat. Theologiai munkái könyvtárt tesznek 
ki. 1644-ben jelent meg egy kis latin kompendiuma : 
«Liber Theologiae Morális», mely kis könyvből Pascal 
gúnyt űzött. Szántszándékos rossz fordításban mutatott 
be kapcsolatukból kiragadott és elferdített részleteket; 
maró gúnnyal travesztálta a minden józan ember által 
elfogadható probabilizmust. Pascal ferdítéseivel és szem-
fényvesztő logikájával maga is pellengérre került, a 
hová a jezsuitákat akarta állítani. A mi a tiszta janze-
nista és Pascal-féle erkölcsöt illeti, ugyanazt tanították, 
mint Kálvin János, hogy az ember bona tide is követ-
het el súlyosan beszámítandó bűnt, inely tan követke-
zetesen alkalmazva vagy a kétségbeesésbe, vagy a lelki-
ismeretlenségbe viszi követőjét. 

Mondanunk sem kell, hogy Welter abban is téved, 
a mit a pápai bulláról állított. 

Keveset ír Maistre József grófról, 15 sort; ezekben 
is csak azt mondja, hogy szerette a paradoxonokat és 
dicsőítette az inkvizíciót, a háborút és a hóhért. Ilyen 
nagy íróról katholikus könyv mást is beszélhetne. Bé-
rangert mint költőt túlbecsüli ; megjegyzi, hogy a «kis 
káplár» hamvai Béranger működése folytán kerültek 
haza Franciaországba, mert Béranger a napoleoni le-
genda kovácsa. Jó lett volna megjegyezni, hogy az «anti-
klerikális propaganda» legnagyobb harcosa volt. Egy-
házellenes költeményeit ma úgyszólván ingyen terjesz-
tik. (Le diable est mort. Le mariage du pape etc.) Bé-
ranger készítette a szögeket, melyekkel az Egyházat a 
Voltaire által faragott keresztre feszítették. 

Veuillot Lajos, minden katholikus újságíró pél-
dányképe kurta méltatásban részesül ; pedig politikai 
és irodalmi ellenfelei nagy írónak tartják. Zola furcsa 
dicséretekben részesül. Igaz, hogy Zola nem pszicho-
lógus, mert a hol szabadakarat nincsen, a hol az át-
öröklödés és a külső körülmények kizárólagosan ural-
kodnak, ott mély és erős egyéniségek nem keletkezhet-
nek. Zola lelkében ott volt a romantikus kovász : szim-
bolikussá válik nála minden esemény és tárgy; a szim-
bolika és a tendencia túllengenek a természetszerüség 
rovására. Zola nem a valóságot látta, hanem annak 
csak csúf torzképét. Könyvünk 269. oldalán a «Lourdes» 
c. hírhedt regényről csak annyit mond, hogy: «leírja a 
lourdesi csuda-hitet». Különös okoskodás a következő : 
Zola felborította a saját determinista tanítását azzal, 
hogy beleavatkozott a Dreyfus-perbe, mely tett szabad-
akaratának következménye volt. Tudjuk, hogy a Drey-
fus-per csak ürügye volt a szabadkőmiveseknek, hogy 
az Egyházat támadhassák. Zola nem szabadakaratából 
kifolyólag működött közre, hanem egvházgyülöletétől 
és szabadkőmives kötelességétől determináltan. Ezen 
ethikai determináció mellett ott találjuk azonban a ma-
teriális determinizmust ís, mert nem kisebb ember, mint 
a meggyőződéséért deportációt szenvedett Henri Roche-
fort mutatta ki palam et publice, hogy Zola 100.000 

i Herzog-Hauch : Healencyklopedie für protest. Theologie. 
XIV. 712. 
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francot kapott az «Alliance Israélite»-től a «J'accuse»-
cikkért. 

Welter pedig lerontja Zola irodalmi ériekét, mikor 
a 270. oldalon azt írja : «Nachhaltig wirkt allein die 
wackere Manneslat, die einem Unglücklichen die 
Freiheit wiedergab». Hősiesnek mondja Zola magatar-
tását a Dreyfus-perben, a mihez igen sok szó 1er. Zola 
tudvalevőleg kereket oldott, a mikor a birák itélele nem 
kedvezett neki s börtönnel sújtotta. A ki a papságnak 
az állami törvények iránti engedelmességről prédikált, 
maga dicstelen szökésével rossz példát mutatott. 

Bourgetval könyvünk szigorúan bánik «katholikus 
tendenciája rovására megy művészetének». Verlaine-l 
nem akarja katholikus irónak elfogadni, bár Coppée 
annak tartja, hisz ily irányú előszót is írt Verlaine köl-
teményeihez. Anatole France jellemzése nagyszerű. 
France stilusa bájos és elvarázsoló, miért is igen veszé-
lyes iró ; a legártatlanabb mosollyal szedi szét a leg-
régibb igazságot is ; mosolygó nihilista, a ki erkölcsben, 
tudományban, művészetben nem ismer általános érvé-
nyességű törvényt, a ki elölt semmi sem bizonyos, csak 
a bizonytalanság. 

Welternek nincs igaza, mikor azt állítja (279.), hogy 
France «Sur la pierre blanche»-ban köztársasági és 
szocialista világnézetet hirdet. France e könyvének 
első részében blaszlémiát írt a kereszténység eredetéről, 
hülye marabút csinál Pál apostolból; az utolsó rész 
pedig a kollektivizmus igen elmés paródiája, a mi bizo-
nyítja, hogy a szocialisták csizmadiát fogtak Franeeszal. 

Huysmanssal szemben igazságtalan Welter. 
Huysmans nem vo t szerzetes, mint W. állítja, 

hanem oblatus a ligugéi bencéseknél. Nem utálta a 
világot, hiszen még oblatus korában is törődött a világi 
eseményekkel, mint ezt az «Oblat», c. regénye mutatja. 
Welter elveti a sulykot, midőn Huysmans stílusát 
homályosnak, otrombának és túllerheltnek mondja. 
Huysmans roppant kifejező stilusa tele van a párizsi 
népnyelvből való szavakkal, archaistikus fordulatokkal, 
filozófiai és különösen a scholasztikából származó kife-
jezésekkel, aszerint, a mint ezt tárgya kivánja. 

Szellemes és ötletes; szereti az új eredeti találó 
kifejezéseket, a melyek noha szorosan a realitásból 
vétettek, sokszor furcsák és szokatlanok. Welter szerint 
Huysmans durva naturalista maradt konverziója után 
is, a ki goromba kamasz ujjaival letörli a liturgiáról 
és az egyházi énekről a hímport. Pedig az «Oblatban» 
igen poetikusan írja le egy boldog esztendő főbb szer-
tartásait. Huysmans «Les Foules de Lourdes» című utolsó 
müvével Welter nem rokonszenvezik. «Huysmansnál 
elpárolog a természetfelettinek minden lehellele, míg 
Zola hitetlensége rokonszenvvel közeledett a titokzatos 
felé». — Ez a vélemény hamis, mert «Les Foules de 
Lourdes» egyes részletei valóságos himnuszok a Szeplő-
telen Fogantatásra és a grotta előtt történő csodás 
eseményekre. Jörgensen sem szereti Huysmans e köny-
vét, melyből pontatlanul fordított részleteket is közöl 
J. K. Huysmans c. müvében.1 Dom. Du Bourg bencés pap 
a Sainte Marie kolostor priorja — «Huysmans intimet2 

1 Joh. Jörgensen : J. K. Huysmans. ismertette Wiblitzhauser 
Ödön a Kath. Szemle 1009. novemberi számában. 

2 Dom. A. Du Bourg O. S. B. : Huysmans intime. Lethes et 
souvenirs. Paris. Librairie des Saints-Pères. 1)08. 

című könyvének 29. oldalán így nyilatkozik Huysmans 
lourdesi müvéről: «C'est pourtant, suivant moi, son 
chef d'oeuvre, ce dernier-né.» a 26. oldalon pedig: «Son 
dernier chant d'amour en l'honneur de la Vierge 
Immaculée» Igaz, hogy Huysmans naturalista festéséhez 
hű maradt megtérése után is; a mi csúnya, azt ő 
fertelmesnek, utálatosnak rajzolja. Dom Du Bourg 
páter azt kérdezte egyszer tőle, hogy miért nem szakít 
naturalista modorával. Huysmans így válaszolt : «Köny-
veimet nem az egészséges hanem a beteg lelkeknek írtam, 
a hitetleneknek. Én is hitetlen voltam, édes orvosság nem 
kell az ilyen betegnek. Én lelki hánytatót adok be nekik, 
(un vomitif d'âme.)» 

E néhány példából világosan láttuk, hogy Welter 
felfogása katholikus szempontból helytelen. Van mű-
vében sok szép részlet is. 

A régi irodalmat vázlatosan ismerteti ; igaza van, 
a mikor azt állítja, hogy a reformáció nem leánya, 
hanem ellenfele a renaissancenak. Nietzsche is a bar-
barizmus és tudatlanság feliilkerekedésének mondta az 
ú. n. «hitjavítást». 

Montaigne-nál Welter hangsúlyozottan azt állítja, 
hogy a híres kételkedőnek anyja spanyol zsidó családból 
származott. Ezt a tényt Montaigne nagyon szégyelte, 
pedig alkalmazkodó mimikry-természete, kozmopolita 
érzése és általános szkepticizmusa anyai örökrészek. 
Zsidó eredete miatt írhatta meg a «szabadgondolkodás» 
(lucus a non lucendo) bibliáját. 

Welter szépen írja le a XVII. és XVIII. század iro-
dalmát. A mefisztó-arcú aggastyánról, a ferneyi pátri-
árkáról, Voltaire-ről igazságos bírálatot mond. 

Voltaire mozgató ereje nem a szeretet, hanem a 
gyűlölet. A ki Istenben csak a buta csőcselék számára 
szükségesképen kigondolt krampuszt látta, annak a 
gyűlölködése ma is él mint a tagadás szelleme; a 
katholikus Egyház jelen helyzete a mai Franciaországban 
Voltaire műve. 

Elismerem Welter jó szándékát; sajnálatos azonban, 
hogy műve a «Sammlung Kösel»-ben látott napvilágot. 
E gyűjtemény könyveit azért veszik a katholikusok, 
hogy a szigorú egyházi véleményt — a legkülönfélébb 
kérdésekben — megtudhassák. E francia irodalomtör-
ténet pedig sokszor téves útra vezetheti az igazságot 
kereső, jóhiszemű laikus olvasót. 

Lám Frigyes. 

Epizódok Zichy Nándor gróf életéből 
Zichy Nándor grófnak, vezérünknek és atyánk-

nak jellemrajzához én is szolgálhatok egy epizóddal, 
mely, ha szerény keretek között folyt is le, nem 
kevésbbé tükre az ő jellemnagyságának, mint egykor 
a Deák-párt értekezletén tanúsított bátor föllépése, 
vagy a provizórium alatt a Magyarország jogai mellett 
írt cikke.1 

1908-ban történt, a Budapesten tartott katholikus 
nagygyűlés alkalmával. Eletemben ekkor láttam 
másodszor a hit szerint élő és cselekvő katholikus-

1 L. Religio 1909. 656. 1. 
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nak mintaképét, Zichy Nándor grófot. A szeretett 
aggastyán a Szent-István-Társulat palotájának lépcső-
jén haladt fölfelé, résztveendő valamely szakosztály 
ülésén. Elébe léptem, lehajoltam, könybelábadt szem-
mel megcsókoltam áldott kezét sa meghatottságtól resz-
kető hangon csak annyit mondtam : Áldja meg az Isten ! 

S mielőtt a megindultságból magamhoz tértem 
volna, azon vettem észre magam, hogy a legnemesebb 
gróf, a legkatholikusabb magyar és a legmagyarabb 
katholikus hirtelen lehajolt és megcsókolta kezemet, 
a fiatal, kopott ruhájú falusi papnak kezét. 

— Fiam — így szólt — fölszentelt kezedet, mely 
az Úr Jézus testét érinti, nekem illik csókolni. 

Szent alázatosság és élő hit, ti teszitek naggyá 
Zichy Nándor grófot ! . . 

Szerettem volna, ha e jelenetnek szemtanúi 
lettek volna azok, a kik még néhány évvel ezelőtt 
kétségbevonták Zichy Nándor grófnak az egyházi 
tekintély iránti tiszteletét, mert közéleti, politikai 
szereplésében nem haladt az alkalmazkodás, a meg-
alkuvás dicstelen útján. A püspököt bé rmaút ja alkal-
mával kézcsókkal fogadó főszolgabíró katholikus 
meggyőződéséhez még sok kétség fér, de az arany-
gyapjasrend lovagjának az ismeretlen és fiatal falusi 
lelkész előtt való megalázkodása fényes bizonyítéka 
annak a mélységes hitnek, mely szivét eltölti. 

Ezen epizód1 — úgy hiszem — méltó arra, hogy 
mindannyiunk okulására a «Religio» hasábjain le-
szögeztessék és például szolgáljon a katholikus 
restauráció fenséges munká ján fáradozóknak abban, 
hogy Krisztus ügyének katonáihoz a rendületlen 
bátorságon és lankadhatat lan munkásságon kívül 
alázatos szív és élő hit is illik. 

Én pedig, bár tudom, hogy a Zichy Nándor 
gróf részéről ért megtiszteltetés nem személyemet, 
de hivatásomat illette, boldog vagyok. Mit nekem 
az egész világ gúnyja, félreismerése, vagy ha úgy 
letszik, dicsérete és kitüntetése, nagyobb kitüntetés 
már nem érhet, mint a Zichy Nándor gróf kézcsókja. 

G. M. dr. 

"Előfizetési felhívás. 
Szolgálva a magyar kath. tudomány érdekeit s 

azok előbbrevitelén fáradozva, az új évvel 69. év-
folyamába lép a «Religio». Reklámmal nem dolgozik, 
hatalmas pártfogókba nem kapaszkodik, hanem elő-
fizetés alakjában egyedül azoktól várja a lapki-
adással járó tetemes anyagi kiadások fedezését, a kik 
nem tartják közömbösnek egyházuk jóhirnevére: 
vannak-e s milyenek az i rodalmi o rganumai? 

Mely fokát érte el az irodalmi tökéletességnek 
a «Religio», annak elbírálása olvasóira tartozik ; 
annyit azonban mentségére, ha szüksége van rá, 
mondhatok, hogy azon a fokon is, melyen jelenleg 
áll, nem az anyagi eszközök elégséges volta, hanem az 

1 Zichy Nándor gróf eletében többször ismétlődött. 
Szerk. 

idealizmus, az eszményekért való lelkesedés és az 
egyház odaadó szeretete emelte. Sokat s (ezt mun-
katársaimra való tekintettel mondom) ingyen dol-
gozik a szerkesztője, ingyen dolgoznak a munka-
társak is, ez pedig egyszerűen pára t lan jelenség a 
mai magyar i rodalomban, kivált itt a fővárosban; 
hiszen a «Religio» jövedelme nem elégséges a nyom-
dai költségekre sem. Istennek legyen tehát hála érte, 
hogy olyan, a milyen. Nem az ő hibája, hogy nálunk 
nem tudja az elméket meghódítani az eszme, hogy 
közös nagj ' érdekünk, közös dicsőségünk volna: 
legalább egy-két virágzó kath. tudományos folyó-
iratnak a fönntartása. Iíz a gondolat még mindig 
Mentorára vár. 

A lapoknál az előfizetési jövedelem az utolsó 
anyagi eszköz; a kiadók tapasztalata szerint ugyanis 
ma valamire való lapot csupán előfizetésekből fenn-
tartani nem lehet. Nálam az első és az egyedüli 
eszköz, csak hogy érvényesüljön az ideál : az igazság 
önzetlen szolgálata. Legalább ezt az eszközt nyújtsák 
tehát neki azok, a kik léte iránt érdeklődnek s a 
kik meg tudják becsülni a mindenfelől lekicsinyelt 
kath. tudománynak tett kisebb szolgálatokat is. 

Szerkesztő-kiadó. 

K. Bt'íkés. 1909 végéig. Jól teszi, ahogy teszi; az ifjú-
sággal meg kell ismertetni a saját irodalmunkat. Sokszor nem 
is gondolja, hol és milyen termékeny talajra talál az elvetett 
mag. A ki a lelkipásztorkodásnak ezt a mai módját elhanya-
golja, az nem ismeri a mai embert. 

D. P a l o n c a . «Ha Marczalinak Istvánffy semmi, akkor 
miért használta müveiben» ? — kérdezi. Ezt nem elég kérdezni, 
hanem egy cikk keretében szépen össze kellett volna állítani : 
M. hányszor használta és milyen súlyt tulajdonított neki 
műveiben ? A helyes munkafelosztás elve azt kívánja, hogy 
adott alkalommal mindenki fogjon tollat és rögtön szóljon 
ahhoz, a miről van mondanivalója. Sokan karöltve minden-
oldalú munkát végezhetnénk ; de mikor a tudás annyi 
kincse hever hasztalanul a plébániákon és a káptalanokban 
elrejtve. Ne nézzék a bajvívót magára hagyatva, ne várjanak 
tőle egymagától mindent, hanem jöjjenek segítségére; mind-
járt máskép fog festeni az élet ! 

K. Vác. Legyen szives a jövőben sajátkezüleg előfizetni. 
A könyvkereskedő azért, mert az ön nevében írja meg az 
utalványt, nekem az előfizetésből 1 K. 20 fillért von le. Semmi 
egyéb se hiányzik már a «Religio»-nak, mint hogy még az 
előfizetők is így fizettessék meg vele kényelmüket. 

TARTALOM. Haeckel és bírálói. Tichy Sándortól. — 
Az úrbéresek általános jobbágy neve. Erdélyi László 
dr.-tól. —A szentáldozás jellemképző ereje. I. Rómaitól. — 
Katholikus volt-e Póli István ? Timár Kálmántól — 
Óhitű és újhitü áramlatok a szocializmus eszmevilágában. 
I..Jehlicska Ferenc dr.-tól. — Egyházi világkrónika. —y— 
la-tói. — Irodalom. Székely : Iuventus. — Kiss : Isten meg-
ismerése a látható világból. Dudektöl.—Welter : Geschichte 
der französischen Literatur. Lám Frigyestől. — Epizódok 
Zichy Nándor gróf életéből. G. M. dr.-tól. — Előfizetési 
felhívás. — Telefon. 

I.aptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi nv. r. tanár. 
Stephaneam nyomda r. t. Budapest. VIII., Szentkirályi-utca ?<*. 
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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. 

ELOFIZETESI ARA 

Egész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

k 12- D U D E K J Á N O S dr. 
« 6. KGYKTKMI TANÁR 

SZERKESZTOSEG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27, 

Traknói Vilmos c. püspök Úr Őméltóságának-

Méltóságod az újév alkalmából a következő levél-
lel tisztelt meg: 

Budapes t , 1909. dec. 31. 
Tisztelt Szerkesztő úr ! 
Imént közzétett előfizetési fö lh ívásában jelezi, hogy 

«annak elbírá lása , mely fokát érte el az i roda lmi töké-
letességnek a «Religio» — olvasói ra tartozik». 

Az elbírá lás jogát azon ki je lentésem f o r m á j á b a n 
gyakor lom, hogy ezentúl tiz pé ldányra k i v á n o k elő-
fizetni . . . 

Fogad ja ké rem őszinte t iszteletem nyi lvání tásá t . 
Fraknói Vilmos. 

Szives engedelmével a levelet két, illetőleg há rom 
oknál fogva a nyilvánosság elé hozom. Az egyik ok 
az, mivel felelet előfizetési fölhívásomra s illetékes 
elismerése nem a «Religio» abszolút értékének, mely-
től távol áll, hanem ama törekvésemnek, mellyel azt 
a lehető színvonalra emelni iparkodom. 

A másik ok s ez inkább csak az olvasónak legyen 
mondva, tisztán személyi jellegű s eme levélnek a 
magam egyéni értékeléséből ered. Azoksorából ugyanis, 
a kik ná lunk tudvalevőleg egész életüket a tudomány 
hivatásszerű művelésében töltik s a kiknek munká ja 
nemcsak irányt jelez, hanem tartós nyomot is hagy, 
még csak egy írhatott volna ilyen nekem kedves 
levelet: a minap elhunyt Gyulai Pál. Fraknói Vilmos 
és Gyulai Pál i f júkoromnak két eszményképe: a két 
legnagyobb író, az egyik a történelemben, a másik 
a jellemzésben és a kri t ikában. Beh sokat tanulmá-
nyoztam Fraknóit, a ki egész kis könyvtárral a ján-
dékozta meg hazai történetünket, fáradhatat lan kuta-
tásának termékeiből. Olvastam és megszerettem nem-
csak élvezetes történeti prózájáért , de kivált amaz 
állandó és jellemző vonása miatt, hogy bármiről is 
írt, bármely hazai tárgyról, azzal egyúttal egyházának 
is mindig használni akart. Gyulaiban pedig megra-
gadott rendkívül éles esze, tárgyilagossága még Jókai-
val szemben is és jellemző ereje. Emlékbeszédeit 
magasabbra értékelem mindennél, mit e téren írtak. 
Ezeket és Vörösmartyját nem tudom felejteni; velők 
oly emléket állított magának az irodalmi téren, mely-
hez még sokáig já rha tunk tanulni s mely előtt tisz-
telettel kalapot emelek. 

Ez a Fraknói Vilmos írta nekem a fönnebbi 
levelet. 

A harmadik ok, miért hozom nyilvánosságra 
Méltóságod levelét s miért köszönöm meg azt itt, a 
közérdekből, a magyar kath. időszaki sajtó érdeké-
ből fakad. Egy oly tanulság rejlik benne, melyet iro-
dalmi viszonyaink jobbrafordulása érdekében a nyil-
nosság előtt levonni el nem mulaszthatok. 

íme ötödik éve már, hogy a «Religio» szerkesz-
tésében fáradozom ; dolgozom annyit, a mennyit csak 
birok és fizetek rá, a mennyi csak szükséges. Szíve-
sen teszem. Tisztelem benne a régi harcost, ki 1841 
óta hol egyedül, hol ú jabban másokkal karöltve szol-
gálja az egyház ügyét. Azt hiszem, egyházamnak ma 
is hasznára van. S ezen négy év keretében az érdek-
lődésnek első jele a Méltóságod levele, az első mél-
tánylás, melyben folyóiratom illetékes irodalmi hely-
ről ilyen formában részesült. Különben mint valami 
üzleti magánvállalat, mely a közérdekkel semmi kap -
csolatban nem áll, engemet nyom csupán s az álta-
lános érdeklődésbe belekapcsolódni nem tud;1 nem 
igen veszem észre, hogy úgy néznék, mint oly orgá-
numot, a melyre az egyháznak szüksége van ; hanem 
létezik, mivel esetleg akadt valaki, a ki halottaiból 
életre támasztotta. 

Nem tudom, de gondolom, hogy körülbelül így 
vannak más, szükségesnek látszó sa j tóorganumoknak 
a szerkesztői is. 

Jól van ez így ? Nem hiszem. Sokszor panaszoljuk 
föl, mert szembetűnő tény, hogy se nevére méltó 
egyházi i rodalmunk, se valamire való kath. folyóira-
taink nincsenek. Egyik sem áll azon a magaslaton, 
akár a hazai szellemi közszükségletek megérzése, 

1 Ezt inkább csak a múlthoz viszonyítva mondom. A 35 
év előtti szerkesztője (H. br.) nyilatkozata szerint akkor, jól-
lehet kívüle és a «Magyar Államon» kívül alig volt más kath. 
orgánumunk s intenciókra is lehetett kapni, előfizetőinek 
száma 700 körül volt. Ma van 1000 s egynéhány. Tehát ahhoz 
viszonyítva jóval több. (Anyagilag azonban az akkori nyomdai 
viszonyok között mégis sokkal jobban állott.) IIa azonban a 
schematizmusokat nézem s azt, hogy sok egyházmegyében 
a templomi pénztárból is elő lehet fizetni, és mégis kevesen 
já ra t ják ; ha ezt veszem, akkor tűnik ki, hogy a R. a köz-
érdeklődésbe belekapcsolódni még ma sem tud. 
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akár a köréje csoportosuló kiváló papi és világi irók 
szempontjából, a melyen a sok mindenfelé megnyi-
latkozó, de többnyire fé lbenmaradt tehetségek mun-
kába fogása által állhatna. Pedig a mint nem jól van 
ez így, úgy másrészt nem is lehetetlen ezen segíteni 
s íme itt van a közérdekbe vágó jelentősége Méltósá-
god levelének, mer t megmuta t ja a módot, hogyan 
lehetne a súlyos bajt orvosolni. 

Két pontból áll a levél s ez a két pont szinte 
programmszerüleg utal rá a két hiányzó eszközre, 
mellyel virágzó időszaki i rodalmat lehetne teremteni : 
az egyik eszköz az elismerés, a másik az anyagi támo-
gatás, vagy ha tetszik, egy pontba is foglalhatnám a 
kettőt: az a levél rámutat a főeszközre, t. i. a kath. 
i rodalommal való törődésre. Ez hiányzik nálunk, 
hiányzik az érdeklődés melege. 

Ezt a törődést, ezt az általános érdeklődést nem 
tudja saj tónk a közönségben fönt és lent fölkelteni; 
nem tudja arra hangolni a lelkeket, hogy fontos 
közérdeknek, közszükségletnek nézzék. Csak az egye-
sek magánvállalatát látják egy-egy saj tóorganumban, 
melynek sikeréhez épúgy, mint bukásához másnak 
semmi köze nincsen. Veszedelmes egy gondolkozás, 
mivel a kath. közszellem hiányát mutat ja . 

Egyházunknak, míg államegyház volt s mint 
ilyen, az állami hata lomra támaszkodott, a múl tban 
talán nem volt annyira szüksége a toll támogatására. 
Tény, hogy abban a hata lomban bizakodott még 1790 
után is, midőn pedig már minden jel a régi viszony 
közel beállandó fölbomlására mutatott . Az «aufklä-
rista» sajtó m á r akkor kikezdte az egyházat; az egy-
ház azonban nem igen méltatta figyelemre a kezdődő 
veszedelmet, sajtóval szemben elmulasztott sajtót állí-
tani. Ez a mulasztása eléggé megboszulta magát, az 
egyház tehát okulhatott volna ; de hogy ennek dacára 
ma se keresi ebben s népében erejét, oly félreértése 
az időknek és viszonyoknak, mely talán a már nem 
is oly messze jövőben kegyetlenül megboszulja magát. 

Apró jóakaratokat , apró megérzéseket veszünk 
itt-ott észre az irányadók, a vezetésre hivatottak 
részéről; de ezek az apró jóakara tok megoszolva célt 
nem erősítenek, a sajtót lábra nem állíthatják. Egy-
séges nagy cselekvésre volna szükség, egységes nagy 
érdeklődésre, melynek az ügyet megfontoló, az esz-
közöket egységesítő, a szerepeket kiosztó, a még kellő 
anyagi eszközökkel rendelkező egyházi és világi ura-
ságokat megmozgató püspöki konferenciából kellene 
kiindulnia. Ott kellene számba venni : miféle lapjaink 
vannak ; a fönnállók közül melyik életrevaló, szüksé-
getpótló, fejlesztendő s melyik n e m ? A hasznosak-
nak fölismert erőket csoportosítani, foglalkoztatni, a 
szükségeseknek bizonyult lapvállalatokat anyagi esz-
közökkel kellene ellátni. (A dolog illusztrálására pél-
dául «Az Ujság»-ot hozom föl. Lipótváros urai a maguk 
eszméinek szolgálatára — úgy tudom — 600.000 
koronát tettek le alapul s az «Az Újság» rövid idő 
alatt hatalom lett.) Egy Bartakovics Béla érsek, mivel 

volt hozzá érzéke, egész neves irói gárdát nevelt maga 
körül s ebbeli működését ma is emlegetjük. 

A tervnek, az el járásnak fölülről való meleg s 
sikert biztosító eme fölkarolása csak addig látszik 
nehéznek, a míg az illetékes vezető tényezők hozzá 
nem fognak ; mihelyest törődni kezdenek vele, azon-
nal föltárul ezerféle mód ja a cselekvésnek és a cél-
hoz vezető utaknak. 

Ennél a tervszerű munkáná l nem épen az egye-
sek ma szokásos megterheléséről van szó; hanem 
elsősorban az egyetemes közérdeklődés fölkeltéséről, 
mely felülről jővén, sokakat mozgatna meg s a mint 
remélhetőleg meghozná a maga áldozatkész mecéná-
sait, úgy visszahatna a szellemi munkásokra is. 
A személyes érintkezés, az utánajárás, a buzdítás oly 
kath. ajtókat is megnyitna, a melyek m a zárvák a 
kath. sajtó előtt. Vájjon föl volt-e keltve valaha ebben 
az i rányban főuraink figyelme? Vájjon a sokféle 
összeköttetésekkel, ismeretségekkel biró püspökeink 
végeztek-e m á r e nemű misszionáriuskodást? Talán 
az 1848-iki Scitovszky-féle vegyes konferenciák sem 
ár tanának. 

Azonban itt egy megjegyzéssel tartozom magam-
nak. Midőn a sajtó emelése érdekében agitálok, 
teszem ezt a «Religió» érdekében is, mivel azt gon-
dolom, hogy hasznára válhatik egyházamnak. De ez 
nem ama bizonyos Cicero pro domo eljárás. Az erdélyi 
püspök úr ő excja a megmondhatója , hogy a «Religió»-t 
ama jelszóval indítottam meg ú jbó l : se nem kérek, 
se nem fogadok el egyesektől semmit, mert elveket 
s nem személyeket akarok szolgálni. Az tehát, hogy 
mint a «Religio» szerkesztője-kiadója i rom ezeket, 
az önzés vádját nem vetheti rám, mert én folyóira-
tomat nem magánvállalatnak, hanem közérdeknek, 
a katholikusok lapjának nézem, melyből anyagi hasz-
nom ugyancsak nincs. 

Tehát fogjunk kezet egymással: egy valameny-
nyiért s valamennyi egyért ! Mindnyájunk ügyéről van 
szó, midőn a kath. sajtóról beszélünk. 

Ezeket akartam Méltóságod levele kapcsán elmon-
dani, ezért hoztam nyilvánosságra. 

Oly tanulság rejlik abban a levélben, melyet 
irodalmi viszonyaink jobbrafordulása érdekében a 
nyilvánosság előtt kellett levonnom. 

Lesz-e hatása, nem tudhatom. Én óhaj tanám, hogy 
legyen, mert ma még lehet ; jön idő, midőn a jó taná-
csot követni nehezebb lesz. 

Akármint fordulnak is azonban a dolgok, 
Méltóságod lekötelező levele új erőt ad további 
kitartásomhoz, hogy tovább is dolgozzam, szegényen, 
de becsületesen, azon keretek között, a melyeket az 
anyagi eszközök mértéke jelöl ki számomra. Méltó-
ságodtöbbet dolgozott,miért vágyakoznám pihenni én? 
Nem is akarok pihenni, a mostoha viszonyok soha-
sem csüggesztenek el : gyönyörűségem egyházam s 
benne az igazság szolgálata! A nehézségekkel meg-
küzdeni az én elemem. 
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Ismételten köszönet illesse Méltóságodat szives 
leveleért, melyet kedves emlékül őriz hálás tisztelője 

Dudek János dr. 

VJJJ. Bonifác és JJJ. "Endre. (i> 
A nemzeti történetirók bizonyos ellenszenvvel 

szokták elbírálni a pápaság középkori, különösen a 
XII. és XIII. századi szereplését. Folytonosan előtérbe 
léptetik az állam függetlenségének kérdését, a melyet 
szerintük annyiszor megsértettek a pápák. Az erre 
vonatkozó hiányos, homályos adatokat képzeletük-
ből alanyilag kiegészítik, hogy annál markánsabb 
legyen a vádirat. Beszélnek túlkapásokról, hatalmi 
vágyakról. Egyesek annyira túloznak, hogy a pá-
pák részéről tapasztalt jóindulatot is félremagya-
rázzák. Képesek megfeledkezni minden jótétemény-
ről, a melyet a pápaságtól nyertek a nemzetek. 

Nem állíthatjuk, hogy ezek a történetirók min -
den alap nélkül intézik támadásaikat a szentszék 
ellen. A századok folyamán sok dolog történt, a 
melyekről jobb szeretnők, ha elő nem fordultak volna ; 
de azért az, a ki ezeket az eseményeket rosszaka-
ra túan nagyítja s ütőkártyául használja ki egy intéz-
mény ellen, helytelenül cselekszik s nem tárgyilagos 
történetíró. 

A hiba rendesen ott történik, hogy az ilyen 
történetíró saját korának szemüvegén nézi a multat 
s nem illeszkedik be abba az időbe, a mellyel fog-
lalkozik. így könnyű zsarnokságot látni a pápaság 
középkori szereplésében és hatalmi túlkapásnak tar-
tani azt, a mi csupán egy átöröklött hata lomnak 
gyakorlása, hogy a «flat pax» isteni elvének ér-
vényt szerezzen. 

Ebből a nézőpontból magyarázhat juk meg, hogy 
még egy Dlugoss János is, a ki pedig krakkói kanonok 
volt s csak egy jó századdal élt a középkor utolsó 
nagy pápá ja (VIII. Bonifácot értem) után, meglehetős 
furcsán nyilatkozik pápai hatalmáról. Elénk tárja 
drámai vonásokkal a nagy pápa fogságba esését és 
halálát. A rettenthetetlen Bonifác maga elé helyezi 
a feszületet és a szentek relikviáit és kiközösíti 
IV. Fülöp francia királyt, a negyedik nemzetségig, 
«a mint beszélik» teszi hozzá. Majd Nogaret Vilmost 
eretneknek nyilvánítja s ezzel megmutatta, hogy nem 
remeg ellenségeinek kezei között sem, mert «in 
magnam arrogantiam erectus : ut se ipsum in spiri-
tualibus et temporalibus Dominum totius orbis asse-
reret.» Valóban, folytatja a lengyel író, igaz az, a 
mi irva van Bonifácról «Intravit ut vulpis, regnavit 
ut leo, mori tur ut canis.»1 

Dlugoss véleménye Bonifác «arroganciá»-járól 
általában a nemzeti párti vagy talán helyesebb, ha 
azt mondjuk, királypárti krónikaírók véleménye. 

1 Dlugoss : Hist. Pol. libr. IX. 904. A lipcsei 1711—12. 
kiadás szerint. 

Nyoma van ennek a mi krónikásainkban is s még 
több nyoma az u jabb történetíróinknál, a kik általá-
ban — nem sok a kivétel ellenszenvvel ítélik 
meg a pápaság s édes hazánk viszonyát és érintkezé-
seit s különösen sok gáncsolni valót találnak VIII. 
Bonifác szerepében, a ki a nemzeti függetlenséget 
veszélyeztette. 

E lap hasábjain több ízben volt m á r arról szó, 
hogy mily ferdén ítélik meg a pápaság magyaror-
szági szereplését s maga a szerkesztő sokszor rá-
mutatott egyes történetirók hamisításaira s nem egy-
szer buzdított arra, hogy «scriptis scripta opponenda», 
tárgyilagos történetírással igyekezzenek kiszorítani a 
hivatottak a «történetcsinálók» által forgalomba ke-
rült sok sok igaztalan állítást.1 

A jelen értekezés egy vitás kérdést igyekszik 
tisztázni. III. Endre és VIII. Bonifác viszonyát. Az 
irók között a vélemények nagyon szétágazók. Mi a 
tényeket akar juk ide rögzíteni s az előzmények s 
némileg a következmények kettős világításában óha j -
tanók bemutatni VIII. Bonifác szereplését.2 

* * * 

Általában elismert tény, hogy a középkor leg-
nagyobb szellemi hatalma, a legfőbb felebbezési fó rum 
a szentszék volt. Trónja állandó. Nem ingatja meg 
semmi. Voltak ugyan küzdelmei, de nem holmi 
kicsinyes dolgokért, nem azért, mintha theokráciát 
akart volna. A pápaság sohasem követelte, hogy a 
világi dolgokat intézze, hanem «fennen hirdette, hogy 
engedelmeskedni kell a fennálló hatalomnak, de a 
hatalmasokra viszont mindig szigorúbb és szigorúbb 
erkölcsi szabályokat rótt és azok fenntartása felett 
őrködött.»3 Magának tartotta fenn az Ítélkezési jogot 
a zavarok, a trónkövetelők felett. De csak akkor, 
midőn már a nemzetek nagy egyetemessége százados 
fejlődés folyományaként ezzel őt felruházta. 

Nagy Károly megkoronázásától a pápaság hatalma 
folyton emelkedik. VII. Gergelyek, III. Incék támad-
nak s a XIII. század második felében a pápai ha ta-
lom már oly erős nemzetközi felebbezési fórum, 
hogy vele mindenkinek számolnia kell. Tudományos 
cikkek4 je lennek meg a pápai hatalomról. A f land-

1 Ez a szempont vezette a szerkesztőt, a mikor megírta 
hatalmas kötetre terjedő «Kritikai tanulmányait» Acsády 
Ignác A cMagyar birodalom története» c. nagy művéről. S ez 
a kritika akadályozta meg, hogy Acsády megkapja az Aka-
démia nagy diját. Ld Századok 1908. Acsády nekrológ. 

2 Az előzmények s következmények figyelembe vételé-
vel való vizsgálást sürgeti a világhírű greifswaldi egyetemi 
tanár, Bernheim Ernő remek munkájában «Lehrbuch der 
historischen Methode und der Geschichtsphilosophie» 26 s 
köv. 11. 

3 Comte szavai, a kit pedig nem lehet az Egyház iránt 
való elfogultsággal vádolni. Cours de phil. pos. V. 233. 1. az 
1869-iki III. kiad. szerint. 

4 Aquinói sz. Tamás «De regimine principum» c. művé-
ben a legfőbb hatalomnak az egyházit tartja, a melynek csak 
eszköze a világi hatalom. Tamás után Durandi Vilmos (f 1332.) 
«Spectaculum juris» s Colonnai Egyed (f 1316.) «De regi-
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liai gróf m á r 1299-ben elismeri, hogy a pápa világi 
ügyekben is a legfőbb biró, nemcsak az egyhá-
ziakban.1 Vitás világi ügyekben mindig a pápák 
döntöttek s folytonosan virrasztottak a keresztény 
szellem csorbíthatatlan megőrzése felett. 

Mindez a pápaság természetében rejlett s az 
egész kereszténységre kiterjedt. Voltak azonban egyes 
országok, a melyekben más hata lmakat is gyakorol-
tak, illetőleg igényelték a gyakorlásukat a pápák. 
Ilyen országok voltak a délitáliai no rmann államok 
és Magyarország. 

A délitáliai államok felett a legteljesebb főhübéri 
jogok illették meg a pápaságot. Mert hiszen tudjuk, 
hogy Guiscard Róbert normann herceg vazallusi hű-
séget esküdött II. Miklós pápának, nemcsak egyházi, 
de világi tekintetben is.2 És a délitáliai ál lamok 
Apulia, Kalábria, Sicilia el is ismerték a pápák fő-
hűberuraságát . A pápák pedig gyakorolták enenní 
jogaikat. így midőn a no rmann fejedelmi család 
férfiága kihalt s II. Frigyes német császár az anyai 
rokonság címén magának követelte3 a trónt, a pápa 
tiltakozott, jogsérelmet látott II. Frig}Tes követelődzé-
sében. Ellenállt, mivel meggyőződése szerint a dél-
itáliai ál lamok t rónjának betöltése kizárólag tőle 
függ. Hosszabb huza-vona után, midőn látta, hogy 
egymaga nem bir a Hohenstaufok hatalmával, 
1265-ben segítségül hívja IX. Lajos testvérét Anjou 
Károly, provence-i grófot. Neki ajándékozza Délitáliát, 
a ki aztán szerencsésen el is törülte a föld színéről 
a Hohenstaufokat.4 

Magyarország felett ilyen főhübérúri jog egyáltalá-
ban nem illette meg a pápaságot. De épen az a körül-
mény, hogy az Anjou-ház kapta meg Délitáliát, a 
mely fejedelmi család — mint látni fogjuk — nagy 
ambíciókkal eltelve az Árpádokkal is rokonságba 
került, okozta, hogy a pápai udvarban a XIII. szá-
zadban az a felfogás kelt szárnyra, mintha Magyar-
országot is Szent István úgy ajánlotta volna oltalmába 
a szentszéknek, mint Guiscard Róbert, a ki hűbér-
esküt is tett. 

mine principum» müvekben fejtik ki ugyanezt. 1300-ban pedig 
már egy igen érdekes dolgozat «Tractatus de juris — dictione 
imperatoris et imperii» c. alatt azt igyekszik bebizonyítáni, 
hogy a pápai hatalom minden hatalomnak a forrása. 

1 A flandriai gróf követei 1299. december 22-én kijelen-
tik Rómában, hogy a pápai hatalom az ő uruk véleménye 
szerint a császárit is megfoszthatja a koronától. Hefele : Conci-
liengesch. VI. 350. 1. Fraknói : Magyarorsz. összeköt, a sz. 
székkel I. 109. 1. 

2 Ilergenröther : Kirchengesch. II. 344. 1. az 1904. 4-ik 
sz. kiad. szerint. 

8 Hergenröther : i. m. 571. 1. 
4 U. o. 576. 1. Duruy: Világtört. Dr. Ballagi Aladár for-

dít. 318. 1. Az utolsó Hohenstauf kivégzése nagyon rosszul 
esett a pápának. De az Anjou-ház kivégzésekkel igyekezett 
hatalmát megszilárdítani. A pápának tett Ígéreteit, a melyek 
szerint ő hü alattvaló lesz, nem tartotta meg. Császári vica-
rius, római senator, pacificator cimen csaknem egész Olasz-
ország őt uralta. 

Ez a körülmény okozta a későbbi zavarokat. 
Anjou Károly ugyanis mint úgyes politikus, 

minden erejét oda összpontosította, hogy «Haus-
macht»-ját minél jobban kiterjessze. És ez volt az 
oka, hogy a pápa maga is csalatkozott benne. A ha-
talomvágyó ember csakhamar egész Itáliában ura l -
kodott s néha több rosszat tett a pápaságnak, mint 
maguk a Hohenstaufok.1 Éleslátása h a m a r észre-
vette, hogy ha ta lmának szélesbítésére igen alkalmas 
eszköz volna, ha szorosabb összeköttetésbe lép Ma-
gyarországgal. Elküldi tehát 1269. őszén a monte-
cassinói apátot a magyar királyhoz, hogy nevében 
vele szövetséget kössön s valamelyes családi frigy-
nek készítse elő a talajt.2 A követ szerencsésen jár . 
Megnyeri a magyar udvar rokonszenvét. Nemsokára 
az Anjouk s az Árpádok kettős házasságot kötnek.3 

Anjou Károly fia nőül veszi V. István leányát, Máriát 
és V. István fia László, Anjou Károly leányának, 
Izabellának esküszik ugyanekkor örök hűséget. 

E kettős házassággal megtették az Anjouk az első 
lépést a magyar koronához. 

Az ezt követő események még inkább sürgették 
az Anjoukat, hogy a magyar korona elnyerése után 
minél erősebben törekedjenek. Eleinte ugyan még 
azzal a gondolattal is foglalkozott Anjou Károly, 
hogy helyreállítja a nemrég elbukott konstantinápolyi 
latin császárságot. De az 1282-iki siciliai vecsernye át-
húzta számításait. Meghalt 1284. jan. 7-ikén anélkül, 
hogy valamit keresztül vitt volna vágyaiból.4 A pá-
pák előbb IV. Kelemen, ma jd IV, Miklós sokat tet-
tek az Anjouk érdekében, hogy Siciliát visszakapják. 
De hiába. Az 1288-iki békeszerződés e koronát az 
Airagoniai háznak biztosította. 

Ekkor az Anjouk minden igyekezetüket a magyar 
korona megszerzése felé fordították. Annyival is in-
kább, mert erre ki tűnő alkalom kínálkozott. IV. Lászlót 
váratlanul meggyilkolják a kúnok 1290. július 10-én.5 

Utódot nem hagy maga után s így Mária, IV. László 
nővére, rögtön igényeket támaszt a magyar koroná-
hoz. Magát «Magyarország királyné»-jának nevezi.8 

Majd férjével egyetemben unszolja a pápát, hogy 
jogainak érvényt szerezzen. 

A pápa megfontolva cselekszik. Tudhatta, hogy 
támadni fognak trónkövetelők, mint már ez a zava-
los időkben szokás. Teljes biztonsággal akart tehát 
eljárni. Mindenekelőtt igyekszik pontos értesüléseket 
szerezni az ország belállapotairól. Hogy Magyaror-
szágban cifra állapotok uralkodnak, arról hallhatott 

1 Hergenröther i. m. 576. 1. éles színekkel festi le az 
Anjouk eljárását. 

2 Fraknói i. m. 98. 1. 
3 A Csák-nemzetség szalóki ágából való Ágnes asszony 

tünt ki a magyarok részéről a házasság előmozdítása érdeké-
ben tett lépéseivel. Anjou-kori dipl. eml. I. 24. 1. 

4 Hergenröther i. m. 581. Duruy i. m. 319. 1. 
5 Pauler : A Magy. Nemz. Tört. az Árpádházi kir. alatt. 

II. 413. 1. 
6 Fraknói : i. m. 98. 1. Ld még Pauler i. m. 424. 1. 
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már előbb sokat, hiszen azért volt szándékában még 
IV. László életében legátust küldeni az országba.1 

A legátus út ja azonban ekkor úgyszólván az elindu-
lás pi l lanatában (1290. julius végén), a mikor érte-
sültek IV. László haláláról, elmaradt.2 Most az Anjouk 
unszolására s mivel maga is tudni akarta Magyar-
ország állapotát, ú j ra elhatározza a pápa, hogy 
legátust küld. S tényleg útba is indítja Benvenuto, 
gubbiói püspököt. 

Szeptember 7-ikén, 1290-ben, adja az utasításokat 
IV. Miklós pápa legátusának.3 Kötelességének ismeri, 
hogy Magyarországnak, «a mely a szentszékhez tartozik 
s IV. László halála miatt nagy zavaroknak van kitéve, 
gondját viselje.» Majd Rudolf császárnak is ír, hangsú-
lyozza a római szentszéknek Magyarországra vonat-
kozójogait s támogatását kéri legátusa számára.4 Benve-
nuto legátus azonban nem érkezett hazánkba. A pápa 
közben értesült a trónkövetelőkről. Megkapta Rudolf 
tudósítását, a mely szerint az Albert fiának adta 
hübérül Magyarországot.5 És megtudta később azt 
is, hogy valami Velencei Endrét királlyá koronázott 
az esztergomi érsek. Ez a hír különösen meglepte a 
kúriát.6 Rudolfról gondolhatták, hogy követelődzni 
fog, de az, hogy valakit meg is koronázzanak, élénk 
meglepetést keltett, Ily körülmények között Benve-
nutó legátussága is tárgytalanná lett, mivel egészen 
új utasítások váltak szükségessé. Pap József 

A szent áldozás jellemképző ereje. <n.) 
Mint a róna, lelkem ú t ja tetteimben egyenes — 

mond ja valahol Petőfi. Az a nagy és szép jel lem 
első kelléke, hogy legyen a lélek út ja egyenes. Ez 
pedig a lelkiismerettől függ. «Mi ideális, parancsoló 
szükséglet alatt állunk, mely követeli : tedd ezt, ne 
tedd azt s ezt erkölcsi törvénynek hívjuk. Lelkünk-
ben tehát csodálatosan fölséges égbolt emelkedik, 
telehintve az eszmények, a kötelességek s erények 
csillagaival s belőlük sugárzik az eszményi szépség 
s a kötelező szükség sugaraiban az isteni akarat».7 

A lelkiismeretesség bizalmat és tiszteletet ébreszt s 
ezért a lelkiismeret oly fontos alkotó része a je l lem-
nek, mint a háznak az alap. De épen ez életbevágó 

1 Theiner : Mon. Vat. I. 362—365. 11. 
2 Pauler : i. m. 423. 1. 
3 Theiner : i. m. 366. 1. Hangsúlyozza, hogy IV. László 

halála után még nagyobb szüksége merült fel a követkül-
désnek. 

4 U. o. 367. 1. 
5 A dolog úgy történt, hogy Rudolfék visszaemlékeztek 

arra az esetre, a mikor IV. Béla nevében megjelent a váci 
püspök a német udvarban s felajánlotta hübérül az országot 
II. Frigyesnek. Rudolf most érvényesíteni akarta az ott nyert 
«jogokat.» Ezért 1290. aug 31-én Erfurtban fiára ruházta 
Magyarországot. Pauler i. m. 422. 1. 

8 Fejér : Cod. Dipl. Tom. VI. vol. I. 47. 1. Maguk az 
Anjouk is «bámulattal hallják» Endre koronázásáról a hírt. 

7 Prohászka : Modern Katholicizmus. 20. 1. 

fontossága kényszerít, hogy kissé terjedelmesebben 
foglalkozzunk vele. Suarez «applicatio legis ad par-
ticulare opus»-nak mondja , más szóval a gyakorlati 
ész ama ténye, a mely az általános törvényt az itt 
és most végbemenő cselekedetre alkalmazza, azaz 
kimondja, hogy ezt vagy azt leheted vagy nem 
teheted. Sokban még ki se fejlődik vagy teljesen 
eltompul. Már láttuk, hogy a jel lem lényegileg 
erkölcsiségből áll. Most gondolhatjuk, hogy a meg-
csökött vagy kialudt lelkiismerettel milyen jel lem 
párosul. Hallottuk azt is, hogy mások a jellem alatt 
a tudatosan és állandóan, jól megismert alapelvek 
szerint való cselekvést értik. Kölcseynk1 is így í r : 
Legelső, a mit tennünk kell : tiszta ismerettel válasz-
tott s állandóul megtartandó elv birtokára törekedni. 
Ennek hiával, ha nem épen gonosz is valaki, de 
pillanatnyi indulatok s az igen sokszor rosszul értett 
önszeretet mindenkori sugalmai határozzák meg; s 
majd jót, ma jd gonoszt cselekszik és életfolyama e 
kettőnek bizonytalan vegyülete. Milliók vannak ilye-
nek ; s az ő sziveikbe gyakran több jó, mint rossz 
hajlandóságot öntött a természet, s h ibájuk csak az, 
mert nem szilárd alapra építék életöket, mert nem 
tűztek magok elébe oly nemes célt, melyhez minden 
körülmények közt egyiránt ragaszkodjanak. Kerüld 
ez alaptalanságot, mely többnyire erkölcsi sülyedés 
örvényébe visz; s minden esetre legalább a köznapi 
gondolkodású emberkék nyomorult körére kárhoztat.» 
Ezek a tiszta ismerettel választott s ál landóan meg-
tar tandó elvek szintén a lelkiismeretben vannak el-
rejtve, úgy hogy a lelkiismeret felöleli az összes 
isteni és emberi törvényeket. A jel lemes ember a 
lelkiismeret szavában Isten szavát tiszteli s neki 
minden körülmények között engedelmeskedik. E ma-
gasztos felfogásából folyik, hogy nem tűri meg a 
gondolat, szó és tett között a legkisebb ellenmondást 
se. 0 megértette, hogy «róla is oly harmonikusan 
szépet gondolt az Isten, mint a tenger kagylóiról, 
mint a mezők virágairól, mint a lepke-szárnyakról, 
mint a hársfa finom ágazatú lombkoszorújáról» s 
azért kész e gondolatokat életben megtestesíteni, 
nekik engedelmeskedni. Minden a lelkiismeretben 
központosul, de nem is csoda, hogy úgy a magán-
mint a közélet legértékesebb javai az ember lelki-
ismeretén nyugszanak s maga Isten is egykor az 
embert lelkiismerete szerint itéli meg. 

De mi kívántatik meg, hogy az ember lelkiis-
merete irányító szavának ál landóan engedelmesked-
hessék? Önuralom. Istennek szolgálata uralkodást 
jelent. Az önuralom az egyéni szabadságból és a lelki 
erők teljes irányításából születik meg. Az egyéni 
szabadságnak hármas békója van : a kozmos vagy a 
fizikai világ vaskerekeinek nyomása, az emberi befo-
lyás hatalma és a szenvedélyek. A két első kifelé 
tart fogságban, a harmadik befelé. A külvilág fáj-

1 I. m. 116. 1. Minden munkái 4. k. 
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dalmas érintéseinek élét csak a hosszú és kitartó 
türelem veheti el. Ellenben a hízelgők, gonoszak, 
megbántok rabszolgaságából még talán a hosszú 
türelem se szabadít ki. Honnan veszi az ember ez 
emberfölötti türe lmet? E kérdés elől m á r csak azért 
se térhetünk ki, mert a külvilág zsarnokainak leve-
rése után az ember önmagával találja magát szem-
közt. Eddig többé-kevésbbé eljutnak az u. n. nagy 
emberek is, de itt már a nagy jel lemnek engedik át 
a küzdőteret. Bátran kimondom, hogy ez az önmaga 
ellen fordított küzdelem a valódi nagyság próba-
köve. Ha áll az, hogy szolgája előtt rendesen nem 
nagy még a nagy ember se, épen az ellenkezője áll 
a szoros értelemben vett nagy jellemről. Minél köze-
lebb juthat az ember hozzá, annál jobban feltárul-
nak szemei előtt a nagy jel lem felséges arányai. 
Nagy Sándor és Napoleon nagy hadvezérek voltak, 
de nem nagy jellemek. Ok csak másokat tudtak 
meggyőzni, de önmaguk ellen nem boldogultak. 
Ezért mond ja róluk Prohászka, hogy hősök, de a 
vaspatkós erőszak egyoldalúságával.1 Dolgozatunk 
második felében látni fogjuk, hogy Isten a szent 
áldozás által épen ebben a küzdelemben nyújt segítő 
jobbot. Hogy is ne, hisz a szenvedélyek megfékezése 
nélkül nincs egyéni szabadság, egyéni szabadság 
nélkül nincs önuralom, önura lom nélkül a lelki-
ismeret parancsszava süket fülekre talál, egyszóval 
nincs jellem. Akaratunknak tehát meg kell hódol-
tatnia az egész embert. Ámde az akarat csak lépés-
ről-lépésre tudja elfoglalni az ember énjének egész 
birodalmát. Az érzékek, az evés-ivás rendetlen vágya, 
szóval a gyomor, a beteges képzelet, a kedély, a 
vérmérséklet : ez a lélek tágas birodalma, a mely 
meghódításra vár. Es ez nem tréfa dolog, mert nem 
oly könnyű eredményesen akarni, mint a milyennek 
látszik. Ezt is előbb meg kell tanulni. Ezért mond ja 
Lévy : tanulj akarni.2 

De ezzel még nem teljes az önuralom, mert 
nem elég a birodalmat meghódítani, hanem meg is 
kell védeni. Evégből használja fel a rendelkezésére 
álló erőket, dolgozzék s rendezze be a meghódított 
birodalmat az új viszonyoknak megfelelően. Hozzon 
törvényeket s gondoskodjék a szükséges végrehajtó 
hatalomról. Kövesse az erős elhatározást a tett és 
pedig az egy célra irányuló cselekvés. Payot egész 
müvet írt az akarat további irányításáról. Szerinte 
a jó gondolat magában véve erőtlen vagy legalább 
is «az állati ösztönök hatalmas vaskos erejét meg-
ingatni vagy ezek áradatával szemben hatni képte-
len ; a gondolat a maga hatóerejét csaknem mindig 
az igazi erőkkel való szövetségéből meríti s ezek az 
érzelmi állapotok». Az érzelmek és szenvedélyek 
óriási erőkészletet képviselnek. Weisz mondja, hogy 
szenvedélyek nélkül nem volna az ember ember és 

1 Diadalm. világnéz. 210. 1. 
2 Idézi P. Meschler i. m. 36. 1. 

hogy nagy, erős szenvedélyek nélkül senkiből se 
lesz nagy ember ; 1 mi még hozzátesszük, hogy viszont 
nagy bűnös se. Ez is a természetnek azon kétér-
telmű ajándéka, a mely a szerint, a mint irányozta-
tik, vagy segítőnk lehet minden jóra, vagy vezérünk 
minden gonoszra. Más szóval a szenvedélyek az 
akarattól kölcsönzik erkölcsi értéküket. Az akarat -
nak csak irányítania kell e kész erőket s ha ez 
sikerül, teljes az önuralom. Végül ha mindez szív-
jósággal és udvariassággal párosul, kész a jellem. 

Eddigelé láttuk, hogy a lelkiismeret vezeti a 
jel lemes embert. Már pedig a külvilág és önmaga 
mindenkit úgy lefoglalnak, hogy önmagától senki se 
tud mindig és mindenben a lelkiismeretnek enge-
delmeskedni. Ez a kötelék állandó s habár ideig-
óráig néhány esetben saját erőnkből ki is szaba-
dít juk magunkat e kínos ölelésből, vagy talán egyik-
másik i rányban teljesen föl is szabadulunk, mégis e 
küzdelem, egyrészt sohasem teljes, másrészt a vízbe-
fulladó reménytelen kiizködésének képét nyújt ja . 
E küzdelem eredményeinek szemlélete csalta Jules 
Eemaitre-nek ajkaira e szavakat: «Mindenki meg 
van győződve, hogy Franciaországban a legkomo-
lyabb reformokra van szükségünk; tudja, hogy a 
reform, mely a többit mind magában foglalja és 
föltételezi, az egyének reformálása».2 Mi csak azt 
adjuk hozzá, hogy ezzel implicite elismerte az em-
beri természetben rejlő erők elégtelenségét s felsőbb 
erők közbejöttének szükségességét, mert épen Lemaitre 
hazája küzdött saját erőire támaszkodva a felsőbb 
segítség igénybevétele nélkül, sőt kizárásával. Sze-
r in tünk e kijelentés a természetes erők bankrot t já t 
jelenti. 

Az eddigiekben szántszándékkal kerül tük a jel-
lemalakítás nehézségének végső okát, de végre is 
itt az idő, hogy tisztába jö j jünk vele. Az ok magá-
ban az emberi természetben van. «Ha a természetet 
követjük, nem tévedhetünk; az első szabály, hogy 
hozzá alkalmazkodjunk. Én sohasem javítottam ki 
elmélkedéssel magamon a természetes haj lamokat , 
mint Szókratész tette» — így irt egykor Rousseau. 
Az egyház és a szentírás hiába intették, hogy a ter-
mészet rosszra ba j l ik ; ő nem hallgatott rájuk. El is 
vette megérdemlett ju ta lmát : tévedett, félreismerte 
az emberi természetet. Dolgozatunk első felében 
m á r megmutat tuk legalább nagy vonásokban, hogy 
miben áll a jellemalakítás művészete, de azért még 
mi is Rousseau nyomaira tévedhetnénk, ha nem 
tennők az emberi természetet behatóbb vizsgálat 
tárgyává. Mindenekelőtt honnan van benne az az 
óriási sok vadhajtás, a melyet szüntelen nyeseget-
nünk kell; honnan az ernyedtség a megkezdett 
munkában, az irtózás a személyes erőkifejtéstől? 

Az emberi természetnek is megvan a maga tör-

1 Apologie des Christentums I4 203. 
3 Conference à la Sorbonne 1898. jun. 5. 
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ténete. Volt aranykora, melyben a kegyelem köntö-
sében tündöklött s ekkor minden hódolt benne az 
észnek. Később jött a forradalmak véres kora, a 
mely a kegyelem elvesztését, a felsőbb erők meg-
sebesülését s az alsóbbak felszabadulását, halált és 
a betegségek ezer faját hozta. Sajnos, e korban szü-
lettünk mi is. De nem maradunk meg benne, mert 
számunkra a keresztség egy jobb kor hajnalát jelenti. 
Minket jelenleg csak e két utolsó korszak érdekel. 
A bukás korában a természet szentség és igazság 
nélkül jelenik meg, Isten harag jának tárgya, a halál, 
szenvedések és ördög j á r m a alatt nyög. Mit veszí-
tet t? Három java volt: önmaga alkotó részeivel és 
képességeivel, a belőle fakadó jóra való ha j landó-
ság, és a kegyelem. Az első teljesen megmaradt , a 
harmadik teljesen elveszett, a második megkiseb-
bedett. Eme jóra való haj landóság megkisebbedése 
a természeten ejtett seb. Ez a jel lemalakítás keresztje. 
De épen ezért megérdemli, hogy közelebbről néz-
zünk szeme közé. 

Az említett jó ra való haj landóság az ember eszes 
természetében gyökerezik. Az ember eszes természete 
az ésszerű vagy erényes cselekvésnek alapja. Ve-
gyük el az embertől az eszességet s megszűnik az 
erényes cselekvés lehetősége. Csakhogy ez lehetet-
len. Úgy lehetetlen az is, hogy a bűn valamikor 
teljesen kiölhesse belőlünk a jóra való haj landósá-
got. Ezért az eredeti bűn se semmisítette meg, csu-
pán nehézségeket gördített útjába. Eme haj landóság 
révén megvan bennünk az összes erények csirája, 
sőt többet mondok : minden kívülről jövő segítség-
nek e haj landóságba kell fogózkodnia, ha zöldágra 
akar vergődni. E nélkül Förster, Payot és sok más 
hiába eresztette volna világgá müveit. A kihalt 
növényt hiába öntözik, h iába ültetik melegágyba, 
ha nincs benne életerő, nem segít semmi. Úgy az 
emberi természetet is hiába akar juk tökéletesíteni, 
ha nincs benne némi ha j l am és képesség. Minden 
emberben megkülönböztethető a faji és az egyedi 
természet; a faji természet megadja a gondolkodás 
és cselekvés első elveit, míg az egyedi természet 
bizonyos erényekre való kisebb-nagyobb diszpozíciót 
szolgáltat. A lélek érzéki erői oly szervekben szé-
kelhetnek, a melyek elősegítik vagy akadályozzák 
őket a nekik megfelelő sajátos cselekvésben. Ez me-
gint visszahat a felsőbb szellemi erőkre s egyiknek 
a tudományi könnyíti vagy nehezíti meg, másiknak 
az erényt. Természetes, hogy ez még se nem tudo-
mány, se nem erény, hanem csak erre való ha j lan-
dóság. De miben állanak az említett nehézségek? 

Míg az ember az eredeti szentség állapotában 
volt, az ész vagy lelkiismeret megszabta az akarat-
nak, hogy itt és most mit kell csinálnia s ez kész-
ségesen engedelmeskedett m á r csak azért is, mert a 
tévely nem nyugtalanította, sem a rendetlen szeretet 
nem ragadta el. Ily szép rend mellett halomszámra 
termett az emberi lélek kert jében az erények virága. 

De jött az alpesi kőgörgeteg — az eredeti bűn — s 
ráborul t a virágos rétre. Az észt a tudatlanság, az 
akaratot a rosszaság, gyöngeség, mértéktelenség — 
szóval a rendetlen önszeretet köde takarta be. Azóta 
valahányszor csak megismételjük a bűnt, mindannyi-
szor sötétebbé lesz felettünk e ködfátyol. «Nincs 
égen földön baj és szenvedés, a mely ne a rendetlen 
cinszeretetből származott volna. Vedd el a világból 
az önszeretetet s a pokol bezárul.»1 Római. 

Szent "Erzsébet rózsalegendája. 
Árpádházi szent Erzsébet legenda-koszorújában 

kétségkívül legbájosabb alkotás a rózsalegenda. Ez a 
költői báj a nyitja egyúttal a legenda közkedveltségé-
nek is. Számos változatban el van terjedve a rózsa-
legenda az egész világon. 

A tudós világot ismételten foglalkoztatta már a 
rózsalegenda ; sőt a legenda még most is pör alatt 
áll. Az a kérdés, vájjon van-e a rózsalegendának 
valami történeti alapja, vagy pedig csak idegen vonás 
az szent Erzsébetünk legenda-koszorújában, kölcsön-
zés más legendakörből ? A tudósok véleménye meg-
oszlik e kérdésben. Bemutatom sor jában a külön-
böző véleményeket, végül pedig e lmondom majd a 
magam nézetét a kérdésről. 

Wenck Károly2 volt az első, ki azt hirdette, hog}' 
a rózsalegenda idegen vonás. Szerinte idegen legenda-
körből került az bele szent Erzsébet életiratába. 
Bizonyságul hivatkozik Thomas de Chant impré példa-
tárára (Apiarius), hol a rózsalegenda tudvalevőleg 
egybe van fonódva a leprosus-legendával. 

Zurbonsen3 szintén idegen vonást lát a rózsa-
legendában. Arra alapítja nézetét, hogy a rózsa-
legenda csak Botlie János (élt 1387 és 1434 között) 
német költeményében fordul elő, a korábbi források-
ban azonban nincsen meg. Ebből következteti, hogy 
idegen legendakörből jutott az szent Erzsébet legendái 
közé. Fölsorol egy csomó párhuzamot különféle 
szentek életéből. Zurbonsen dolgozata azonban hí já-
val van a filologiai akribeiának. A fölsorolt szentek 
közül, kiknek életirataiban szintén benne van a 
rózsalegenda, alig egy-kettő élt szent Erzsébetünknél 
korábbi időben. Nem elég tehát csak egyszerűen 
odavetni, hogy ez vagy az Erzsébet avagy Rothe 
előtt élt ; hanem minden egyes esetben utána kellett 
volna já rn ia annak, hogy az illető szentnek az élet-
irata is régibb-e egyúttal szent Erzsébet avagy Rothe 
koránál. Enélkül azonban Zurbonsen még annyi 
fáradsággal is gyűjtött párhuzamai nem sokat bizonyí-
tanak. Hivatkozása Portugáliai szent Erzsébet legen-
dájára meg egyszerűen kárba veszett kísérlet. 

Zurbonsen párhuzamait u jabb adalékokkal g'yara-
1 Scupoli : II combattimento spirituálé, 256. kiadás 214. 1. 
3 Die heilige Elisabeth. Siebeische Historische Zeitschrift. 

Bd. 63. (München u. Leipzig 1892.) 
3 Der Katholik. 1899. (79.) S. 481. 
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pították Michael és Günter. Michael1 későbbi toldalék-
nak tekinti a rózsalegendát. Günter 2 idegen vonásnak 
tartja a rózsalegendát és kimondja, hogy Árpádházi 
szent Erzsébettel kapcsolatban nincs a legenda mel-
lett semmi hiteles adatunk vagy bizonyítékunk. 

Az eddig fölsorolt írók csak későbbi toldaléknak 
tekintik a rózsalegendát, tehát idegen vonásnak. El-
lenkező véleményen van az Íróknak egy másik cso-
portja. 

Witzschel 8 helyi mondának tart ja a rózsalegen-
dát, nevezetesen annak Rothenál előkerülő szerke-
zetét. Rothe tényleg helyhez kötve mondja el a le-
gendát. Ebből azonban nem következik még, hogy 
föltétlenül és kizárólag az élő hagyományból merí-
tette elbeszélését. 

Legnagyobb előszeretettel foglalkozott szent Er-
zsébet legendájával Lemmens Lénárt ferencrendi 
atya. Szerencsével j á ró kutatásai, kivált a rózsale-
gendára vonatkozólag, meglepő adatokat hoztak föl-
szinre.4 Lemmens szent Erzsébetnek egy XIV. szá-
zadi életiratában, melynek ferencrendi szerzetes volt 
az irója, megtalálta — mint mond ja — a legendá-
nak történeti magvát. A legendának magva a lehető 
legegyszerűbb : «In cujus gremio, d u m cibos ablatos 
de coquina deferret, inventi sunt flores vernantes 
divinitus commutati». Minthogy a legenda ezen szö-
vege föltalálható egy másik Vitában is, a nélkül, hogy 
a két életrajz valamiféle közösségben állna, arra a 
következtetésre ju t Lemmens, hogy mindakét élet-
rajz rózsalegendája közös forrásra vezethető vissza, 
még pedig hihetőleg a szenttéavatási pör aktáira. 
Lemmens következtetése nem is olyan merész. Lem-
mens azonfölül már kiszínezett legendákat is talált. 
Valamennyi életirat szent Erzsébet gyermekkorára 
helyezi a rózsalegendát. Ez volt a legendának ere-
deti típusa. 

Lemmens véleményéhez csatlakozik szent Er-
zsébet legendáinak magyar monografusa,5 Laban 
Antal is, ki a rózsalegenda egész irodalmáról ügyes 
áttekintést nyújt, melynek magam is hasznát vettem. 
Laban a rózsalegendához fűződő kérdéseket tárgyalva, 
különösen kiemeli, hogy magyar írók munkái , neve-
zetesen Temesvári Pelbárt és Laskai Ozsvát szent 
Erzsébetről szóló prédikációi, a rózsalegendának ré-
gebbi, a legendái maghoz közelebb álló szerkezetét 
őrizték meg. 

ígértem, hogy a magam véleményéről is beszá-
molok. Nékem a rózsalegendára vonatkozólag meg 

1 Geschichte des deutschen Volkes . . . II. Bd. Freiburg« i. 
Br. 1899. S. 216». 

2 Legenden-Studien. Köln, 1906. 
3 Sagen aus Thüringen. Wien, 1866. I, S. 68. 
4 Der Katholik. 1902. I. S. 381—84. S bővebben : Mittei-

lungen des hist. Vereins der Diözese Fulda. Bd. IV. (1901.) 
S. 1—24. 

6 Az Árpádházi szent Erzsébet-legendák irodalmunkban. 
Budapest, 1907. 94—110 1. 

van az önálló nézetem. Véleményem lényegében 
érintkezik ugyan Wenck fölfogásával, de korántsem 
födi azt teljesen. Röviden kifejtem, hogyan jöt tem 
rá nézetem megalkotására. 

A leprosus-legendáról (szent Erzsébet és a bél-
poklos) határozottan ki tudom mutatni, hogy az 
idegen vonás szent Erzsébet legenda-koszorújában. 
Szent Erzsébettel kapcsolatban legelsőbben az úgy-
nevezett re inhardsbrunni supplementumokban, az 
Apoldai Theodorik Erzsébet-életrajzához 12v)3-ban 
irt pótlékokban fordul elő a legenda. Ez a leprosus-
legenda a XIII. században m á r meglehetősen elter-
jedt legenda ; közkézen forgott különféle változatok-
ban. Előfordul a legenda de persze nem szent Er-
zsébettel kapcsolatban, a XIII. század irói közül 
Jacques de \ itry (Jacobus de Vitriaco f 1240), Étienne 
de Bourbon 1 (f 1261 körül), Thomas de Chant impré 
és Étienne de Resançon 2 (f 12y4) műveiben. Leg-
fontosabb valamennyi közt Thomas de Chantimpré 
nevezetes példatára, az Apiarius, melyet 1258 és 1263 
közt gyűjtött egybe. Az Apiarius a legendát Bolemir 
Adaról mondja el. Jacques de Vi try szerkezete 3 egy 
nemes asszonyról szól (novi quandam nobilem do-
minam). Étienne de Bourbon az élő hagyományból 
(audivi a fratre Gaufrido de Blevex) merít, de utal 
már Jacques de Vitry művére is. Úgy Jacques de Vitry, 
mint Thomas de Chant impré szerkezetében megta-
lálhatók ugyanazon motívumok, akárcsak a re in-
hardsbrunni supplementumok avagy Rothe leprosus-
legendájában. A leprosus-legenda tehát idegen elem 
szent Erzsébet legendáiban, forrása pedig francia 
földre vezethető vissza, nevezetesen az Apiarius cimű 
példatárnak Bolemir Adaról szóló legendájára.4 

Már Jacques de Vitry leprosus-legendájában is 
látható, de még fel tűnőbben Thomas de Chantimpré 
szerkezetében, hogy a leprosus-legenda eredetileg a 
rózsalegendával volt egybeolvadva. Később a rúzsa-
legendát különválasztották s lett az egészből két 
külön legenda. Ehhez nem is kellett valami ezer-
mesterség". A leprosus-legendának meg a rózsalegen-
dának is hasonló a ki indulása: mindket tőben az ir-
galmasság testi cselekedetét gyakorolja szent Erzsé-
be t ; továbbá mindakét legenda átváltozással végző-
d ik : az egyikben az ételmaradék változik rózsává, a 
másikban meg a bélpoklos feszületté. A rózsalegenda 
abban a formában, ahogy a köztudatba átment s 
maínap is széltében-hosszában el van terjedve, ha tá-
rozottan Thomas de Chant impré Apiariusának is-
mertet tem leprosus-legendájára vezethető vissza. 
Eszerint kölcsönzött, idegen legendakörből való a 

1 De 7 donis SS. P. II. ti. 7. (Lecoy de la Marche : Anec-
dotes historiques . . . d'Etienne de Bourbon. Paris, 1877. pg. 
132.) 

2 Alphabetum narrationum. (Clm. 7995. fol 27a.) 
3 Crane: The exempla of Jacques de Vitry. London, 

1890. pg. 94—95. 
4 Apiarius (Bonum universale de apib'us). Li. II. cap. 24. 
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rózsalegendának a köntöse, legalább is annak álta-
lánosan elterjedt, vagyis szent Erzsébetnek hitves-
korához fűződő szerkezetében. Korántsem keresztezi 
ez a vélemény Lemmens ismeretes fölfogását ; hiszen 
nem vonatkozik a rózsalegendának eredeti szerkeze-
tére, hanem csakis a legendának másik, későbbi 
típusára, a melyik szent Erzsébetünk hilveskorára 
helyezi a legendát. Előadott nézetemmel, úgy hiszem, 
az arany középúton járok. 

Nem tudom, vájjon a további kutatások igazolni 
fogják-e Lemmens föltevését, hogy a rózsalegenda 
magva csakugyan a szenttéavatási pör aktáin alap-
szik; avagy tán az összehasonlító mondatörténet 
fogja kideríteni, hogy maga ez a legendái mag is 
csak idegen vonás szent Erzsébet legendájában. Annyi 
azonban bizonyos, hogy a végső szót az összehason-
lító mondatörténet fogja k imondani a rózsalegenda 
kérdésében. Az összehasonlító mondatör ténet össze-
gyűjti egy-egy legendának megannyi változatát, meg-
állapítja azok rokonságát s összeállítja a legendának 
egész nemzedékrendjét . A rózsalegendának ilyen 
családfáját mindeddig sajnosan nélkülözzük. 

Timár Kálmán. 

Óhitíí és újhitü áramlatok a szocializmus 
eszmevilágában. <n.) 

(Különös tekintettel a magyar szociáldemokráciára.) 

Baranowsky nem elégszik meg a Marx - féle 
elméletnek puszta bírálatával, hanem jobbal is pótolja 
azt, a mit elvet. Az ő felfogása szerint Bicardonak 
relatív munka-értékelméletét ki kell egészíteni a 
modern határhasznossági elmélettel. Ez az utóbbi 
az érték megállapításában az értékelő embert veszi 
szemügyre. «Az érték nem más, mint valamely 
dolognak kívánatos volta.»1 A különböző javak, mint 
használati élvezetet nyúj tó cikkek, megközelítőleg 
összemérhetők. Az értéknek alapja ezen elmélet 
szerint a javaknak hasznos volta szükségleteink ki-
elégítésére. Ezt a hasznossági elméletet, úgymond 
Baranowsky, lehet is, meg kell is egybekapcsolni a 
Bicardo - féle viszonylagos munka - értékteóriával. 
A hasznossági elmélet az értékképződésnek alanyi 
elemeit deríti föl, Bicardoé pedig a tárgyi mozzana-
tokat. A lélektanban is a benső önmegfigyelés és a 
lélektani folyamatoknak tárgyi-fiziológiai megfigye-
lése szépen kiegészíti és támogatja egymást. Úgy itt 
is. A két említett teória összhangjának tárgyi alapja 
az, hogy minél nagyobb a tőke- és a munkabefekte-
tés, rendes körülmények között annál nagyobb a 
cikk hasznossága és kívánatos volta is.2 Emellett 
Baranowsky a hasznossági elméletet is javít ja és 
fejleszti. Ezen elméletnek képviselői, úgymond, álta-

1 U. o. 155. 1. 
2 U. o. 158. 1. 

lános értékelő szempontokat igyekeznek fölállítani' 
melyek minden korban és minden társadalmi álla-
potban érvényesek. Ámde itt tekintetbe kell venni 
a különös társadalmi és korviszonyokat is, melyek 
az értékelést befolyásolják.1 Azonkívül részben el-
vont és racionalisztikus is ez az elmélet. Föl-
teszi ugyanis, hogy az ember mindig pontosan méri 
élvezeteit és hogy mindig a nagyobbat választja 
a kisebbik helyett. Pedig e tekintetben a szokás 
sokszor legyőzi az egyéni haj lamokat . Azért, úgy-
mond, a hasznossági elméletnek elvont tételeit min-
dig szorgos empíriával kell kiegészíteni, mely arra 
tanít, hogy a társadalmi szokások és a mindenkori 
hatalmi és függőségi viszonyok fontos szerepet játsza-
nak az embereknek értékelő ítéleteiben és cselekvő-
ségében. 

Eszerint az értékelméletet a tőle függő érték-
többletelmélettel együtt úgy Bernstein, mint Bara-
nowsky és más reformisták2 a marxizmusból ki-
kapcsolandónak tartják. Marx, ír ja Bernstein, nem 
is alapította kommunis ta követelményeit az érték-
elméletre, hanem az üzemeknek összpontosulására, 
a tőkés termelésnek szemmellátható összeroppa-
nására. 

Ámde, folytatja Bernstein, ez az összpontosulási 
és összeroppanási fátum sem létezik. Az ipari üze-
mek közül többekben észlelhető ugyan bizonyos 
összevonódás, de azért a vagyon nem koncentráló-
dik, sőt a vagyonosoknak a száma ál landóan nő.3 

A vagyonnak ezen helyes elosztódása első sorban a 
részvénytársaságok működésének köszönhető. A tőke 
a középosztályt nem nyeli el. Egyes iparágakban a 
közép- és kisüzemek virágoznak, sőt fejlődnek.4 

Egyesek természetüknél fogva nem nyelhetők el, 
másokat meg a nagyüzem maga hoz létre.6 Még 
Anglia, a világ műhelye, sem áldozata a nagyipar-
nak. Hasonlóan áll a dolog a kereskedelemben is ; 
a mezőgazdaságban pedig fokozatos összpontosulás 
nem észlelhető, sőt a nagyüzemek terjeszkedésében 
visszafejlődés mutatkozik.6 

Az ipari válságok, melyek a tőkés termelés 
első föllendülésének korában a társadalmat meg-
megrázkódtatták, nem birnak az állandóan ismétlődő 
veszély jellegével. Az állandósulási tendenciát ellen-
súlyozza a világpiac terjedése, a közlekedési eszkö-
zöknek megizmosodása és a tőkéseknek szervez-
kedése. Baranowsky világosan kimutatja, hogy a piac 
extenzív és intenzív i rányban nő.7 «Az egész össze-
omlási elmélet - úgymond — elvetendő. A tőkés 

1 U. o. 160. 1. 
2 P. o. Dr. P. Weisengrün, Das Ende des Marxismus, 

Leipzig, 1899. 
3 Bernstein, i. m. 48—50. 11. 
4 U. o. 57. 1. 
s U. o. 58., 59. 11. 
8 U. o. 61. 1. 
7 Baranowsky, i. m. 231. 1. 
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gazdaság nem foglal magában oly mozzanatokat, 
melyek azt bizonyos fokon lehetetlenné tennék.»1 

Engels azt hitte, hogy a kapitalizmus fejlődése máris 
elérte tetőpontját, mert nincs elég piaca. Ámde ez 
tévedés. A kapitalizmus azóta óriási méreteket öltött 
és ő maga teremtett magának piacokat.2 

A proletárelnyomorodás elmélete még gyengébb 
lábon áll. A munkástömegeknek helyzete csak kez-
detben látszott reménytelennek. Azóta a tények a 
folytonos síilyedés tendenciáját valótlanságnak mutat-
ják.3 Az, hogy polgári társadalombúvárok voltak az 
elsők, a kik eme tényre rámutat tak, az igazságon 
nem változtat semmit. A tévely az által, hogy Marx 
és Engels hii-detik, dehogyis válik igazsággá.4 — 
Marxék itt e lhamarkodot t módon általánosítottak és 
törvényt láttak ott, a hol a tények csak muló rit-
musnak megállapítására jogosítanak. Az elnyomoro-
dás elmélete tehát nyomorult elméletnek bizonyult. 
Mindezen okoknál fogva a világkatasztrófába vetett 
hit is hiú ábránd. A «nagy nap» nem közéig. 
A viszonyok nem mérgesednek el oly módon, a hogy 
Marx gondolta; nem látni sehol erőket, melyek a 
várt világcsődöt szükségképen meghoznák. A kata-
sztrófizmus s vagyon koncentrációjára, a válságelmé-
letre és a munkáselnyomorodás elméletre van építve. 
Ezekkel együtt ő is megdőlt. A «Kladderadatscli»-
elmélet előbb roppant össze, mint a társadalom. 

Az új hi t ű marxisták elvetik tehát a rendszerré 
fejlesztett túlzásokat és csak a tényleges bajokat 
ostorozzák, sürgetvén azoknak mielőbbi megszünte-
tését. Annyi bizonyos, mondják ők, hogy a tőkés 
csak a maga tőkebefektetését tekinti a termelés 
valódi köl ségének.5 És a piacon is ez dönti el az 
árúknak értékét. A munkásoknak munká ja az ár 
megállapításánál csak rejtett módon szerepel, annyi-
ban t. i., amennyiben a tőkés munkabér t fizet s ezt 
a maga kiadásaiba beleszámítja. A mai termelő- és 
cseremódnak főhibája, hogy a munkás a maga fára-
dalmaival, gyötrelmeivel, kiizködésével és nyomott 
társadalmi helyzetével nem vétetik eléggé tekintetbe, 
nem mérlegeltetik.1 A munkaköltség - kategória a 
gazdaságnak logikai kategóriája, vagyis: gazdálkodás 
gazdasági munka nélkül el sem gondolható. Azért, 
m o n d j a szerző, ezt a kategóriát, a munkaköltséget, 
az u jabb ökonomiai tudomány sarkkövévé kell tenni.2 

A termelési és a cserefolyamatok elpalástolják a 
társadalmi viszonyokat, az embereknek életét: pedig 
ezt kell első sorban szem előtt tartani. Az ökonomiai 
jelenségeket általános emberi szempontból kell nézni. 
A merkanti l felfogásnak bűnös tévedése, hogy a 
népeknek jólétét csak a fölhalmozott anyagi kincsek-
nek nagy tömegében látta és nem vette észre, hogy 

i U. o. 236. 1. 
a U. o. 
3 Bernstein, i. m. 172. 1 
4 U. o. 173. 1. 
5 Baranowsky, i. m. 149. stb. 11. 

eme kincseket csak meghosszabbított, intenzivebbé 
tett, egyre egyhangúbbá és átkosabbá váló munkával 
lehet fölhalmozni.3 A nehéz munkával takarékoskodni 
kell, még pedig a nemzet boldogságának érdekében. 
A gazdagság mitsem használ, ha az ember a m u n k á -
ban összetörik. Nemcsak az éhség, hanem a meg-
erőltetés is ellenkezik a jólét fogalmával. A munkás-
ság m a túlsókat dolgozik és kisebb arányban része-
sedik a ju ta lomban, mint az árúcikkek előállítá-
sában. 

Eszerint a revizionizmusnak krit ikája a polgári 
társadalombúvároknak véleményével nagyj ában egybe-
vág.1 A különbség csak az, hogy a polgári szocioló-
gusok a gravameneknek leszállításával a követel-
ményeket is lefokozzák és az égető bajok megszün-
tetését a mai magántulaj donrendszer alapján is lehe-
tőnek tartják, holott a revizionisták közül többen a 
józan kritika dacára kollektivista posztulátumokat 
állítanak fel. Jehlicska Ferenez dv. 

Kóma . A «Civiltà» válasza Briand francia miniszter-
elnöknek. A római francia papnevelő intézet gyarapodása. — 
A «Civiltà Cattolica» mul t dec. 18. s z á m á b a n F ranc i a -
ország ügyeiről je lentős cikkelyt közöl. Br iand, F r a n -
ciaország m o s t a n i ko rmánye lnöke , Gayrand abbéval 
vivőit pa r l amen t i h a r cáb an , n a g y b a n ad ta a mél ta t lan-
kodót , azon a c imen panaszkodva , hogy Franc iaor szág 
k o r m á n y á t úgy ál l í t ják a világ elé, m i n t «üldözőt». 
«A Civiltà» szaván fogta a szemforga tó poseur t és 
kímélet lenül ráo lvassa a megmás í tha t a t l an igazságot. 
Meg kellett ezt tenni , mert Briand t u l a j d o n k é p e n a 
világ elé vitt panaszáva l a pápá t a k a r t a sú j t an i , a ki a 
f r anc i a z a r á n d o k o k h o z intézett m i n a p i beszédében a 
fa ranc ia k o r m á n y t az Egyház üldözéséről vádol ta és 
erre az egész világ figyelmét felhívta. A «Civiltà» bizo-
nyí tása egyszerű és perdöntő . 

Arra , hogy megá l lap í thassuk azt, hogy a Br iand-
k o r m á n y az üldözők m i n d e n tu la jdonságáva l fel van 
ruházva, elég az üldözések tör ténetébe be tek in ten i és a 
F ranc iao r szágban folyó tényeken végig nézni. A Br i and -
k o r m á n y b a n m i n d e n tu l a jdonsága az ü ldözőknek 
megvalósul . S melyek ezek a t u l a jdonságok ? Kegyet-
lenségig m e n ő igazságtalanság, a rcá t lanság , hi t-
szegés, konokság , melyekhez Br iand még két t u l a j d o n -
ságot told : a szabadelvűséggel és tü re lemmel való á lnok 
kérkedést s a soko lda lú a la t tomos törekvést a h íveknek 
és p ü s p ö k ö k n e k Rómátó l való e lcsábí tására . Mindezt, 
ú g y m o n d a «Civiltà», t ények b izonyí t ják . Ergo, vagyis 
n e m rága lom az, hogy az egyházat F r anc i ao r szágban 
a k o r m á n y üldözi, h a n e m nyi lvánvaló valóság. 

A világ előtt ez az üldözés és n e m az a mia t t való 
megokol t s zemrehányás ár t F ranc i ao r szágnak . F r a n c i a -
ország jóh i rnevé t az ü ldözésben rejlő s i lány rosszlel-

1 V. ö. p. o. Palágyi Menyhért, Marx és tanítása, Pécs, 
1909.; Som hart, Socialismus, 1896; Janet, Les origines du 
socialisme contemporaine, 1896; Molinari, Comment se 
resondrera la question sociale ? 1896 ; Max Lorenz. Die 
Marxistische Sozialdemokratie, 1896 ; Cathrein, Sozialismus, 
1896; Nepljujev, Trudovyje bratstva (orosz) 1893. 
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küség és a sikertelenségre kárhoztatott szándékban 
való nevetséges megátalkodottság teszi tönkre. A dilemma 
nem az, hogy pápa vagy haza, mert Franciaországnak 
a pápánál nincs jobb barát ja; hanem ez: katholikus 
vallás vagy szabadkőművesség, mely az emberiség józan 
Ítéletébe beleütközve Franciaországban, annak törté-
netével, természetével és érdekeivel ellentétben kötelezővé, 
uralkodóvá akarja tenni az istentelenséget. 

A Rómában levő francia papnevelő intézet az 
«Immaculata» mint védőszentje tiszteletére ünnepélyt 
rendezett, a melynek végeztével két püspök, Péchenard 
soissonsi és Doulcet nicopolosi bolgárországi püspök 
mondottak számot tevő beszédet. 

Péchenard püspök beszédében kiemelkedő pont volt 
az aquinói szent Tamás és Duns Scotus példájára való 
utalás. Mind a ketten a párisi egyetem professoral voltak. 
Mind a ketten példát adtak a francia papságnak, hogy 
nehéz körülmények között mikép járjanak el. Szent 
Tamás, hogy megoldhatatlannak látszó kérdéseket meg-
oldjon, erős fejével nem fejtörésnek adta magát, hanem 
szép csendesen és nyugodtan az oltár szekrényére, 
a tabernaculumra feküdt s ott hallgatódzott az isteni 
gondolatok és határozatok iránt. Duns Scotus pedig, 
mikor arról volt szó, hogy a sorbonneon az «Immaculata» 
ügyét diadalra vigye, szintén az oltár elé borult és olt 
mondta el imáját : «Dignare me laudare te, Virgo 
sacrata; da mihi virtutem contra hostes tuos!» Ezt a 
két példát kell a francia papságnak követni. 

A római francia papnevelő intézet, épen az egyház 
üldöztetése következtében, szemmel látható, kézzel fog-
ható gyarapodásnak indul. Ezidén 115-i'e emelkedett 
a növendékek száma. A világi életpályákon már sike-
reket elért if jú férfiak, ügyvédek, katonatisztek, diplo-
maták lépnek egyházi pályára s ezek nagy eltökéléssel 
a római francia papnevelő intézetbe kérnek felvételt. 
Ez a létszám jelzett szokatlan emelkedésének a magya-
rázata és az, hogy a római francia papnevelő intézet 
növendékei az Universitas Gregorianán tanulnak hit-
tudományt, a hol Jézus társaságának legkiválóbb tanító-
mesterei működnek. Ennek az egyetemnek, közbevetőleg 
legyen mondva, ezidén közel 1200 hallgatója van, három 
tudomány-karban, alapvető bölcseletiben, hittudomá-
nyiban és jogtudományiban. Az ezidei megnyitó ünnepen 
a három kar a mult évben elnyert tudományos foko-
zatokról a következő eredményt hirdette ki : a hittudo-
mányi karban 81 doktor, 101 licentiatus, 134 boros-
tyános; a jogtudományi karban (kánonjog) 23 doctor, 
33 licentiatus, 63 borostyános; a bölcseleti karban 50 
doktor, 65 licentiatus, 93 borostyános. A szó teljes értel-
mében az egész földkereksége képviselve van ebben a 
munkában és sikerben. 

* 

L o n d o n . Két világi iró papi szellemmel a leikök-
ben. Jézusról a Messiásról és az ő szentjeiről írni, úgy 
a hogy hozzájuk illik, nem közönséges emberi föladat. 
Ehhez ugyanis a tehetségen kívül valami fönsőbb képe-
sítés is szükséges, a melyet szent hitünk katakizmusá-
nak, kézikönyvének tanítása szerint úgy nevezünk, 
hogy malaszt, Isten kegyelme. Miért ? Azért, mert isteni 
Megváltónknak és az ő szentjeinek életében az emberi, 
mindennapi, nyilvánvaló dolgok, mélységesen titkos, 
rendkívüli isteni titkokkal átszőve fordulnak elő, melyek-

nek irodalmi földogozásához nem elégséges maga az 
irói ú. n. véna, hanem azon fölül hit vagyis fönsőbb 
ihlet is elkerülhetetlenül szükséges, mert hiszen, hogy 
a hittudomány szavajárását használjuk, természet-
fölötti tárgynak bárminemű, tehát irodalmi földolgozá-
sához is természetes eszünk és képzelő erőnk, bármily 
nagy legyen is az, elégtelen, aránytalan. Ali ez az ily 
mystikus tárgyaknak ha már történeti, annál inkább 
regényben való földolgozására nézve. A Krisztussal és a 
szentekkel való foglalkozás általában véve első sorban 
a papi hivatás és külön szentséggel való ráképesítés 
folyománya. Ezért álltam a cimben arra az álláspontra, 
hogy világi ember, ha Krisztusról és az ő szentjeiről 
ír, papi szellemtől való áthatottságról tesz tanúságot. 
Előbb egy könnyebb, azután egy nehezebb ily, világi 
férfiútól származó irói vállalkozásról kivánok ezúttal 
említést tenni. A? előbbi Francis Tliompsoné, a ki ter-
mészetesen angolul, úgy írta le Loyolai sz. Ignác életét, 
a hogy még senki. Egy francia ismertetésben a követ-
kező nyilatkozatot lehet olvasni róla : «Les critiques s' 
accordait à déclarer qu'il n' a pas été publié encore 
une histoire plus remarquable et plus belle du grand 
fondateur de la Compagnie de Jésus». A szerencsétlen 
véget ért költőnek ez a könyve posthumus munkája. 
Rajta is bebizonyult a régi közmondás : «nullum mag-
num ingeniuin sine mixtúra dementiae» s a modernebb 
francia mondás : «la poésie mène son homme à l'hôpi-
tal». Nevezetes az angol Parnassusnak e kiválóságában 
az, hogy költői nagy hirnevét tulajdonképen egy prózai 
dolgozatának köszönheti, annak a tanulmánynak, melyet 
Shelley költészetéről írt s melyet Wilfrid Ward, a sze-
rencsés kezű irodalmi fölfedező, közölt a «Dublin 
Review»-ban. Ez a dolgozata hívta föl ugyanis az angol 
olvasó közönség figyelmét Thompson költőiségére. 
Szent Ignácról szóló könyve nagy hírnevére rányomta 
a pecsétet. Átmegyek a nehezebb irodalmi vállalkozásra. 
A «Quo vadis?» és a «Ben Hur» cimű regények után 
nem okozhat meglepetést senkinek az, hogy találkozott 
egy francia iró, Roothier canadai kúriai biró, a ki az 
evangéliumi «százados»-ról szóló regényében dolgozta 
föl a «messiási időket».1 Sokan azt gondolják talán, 
hogy Krisztust talán még sem kellene regény tárgyává 
tenni. Kellő erővel és alakban miért ne? Hisz ha van 
történeti regény: miért ne választhatná arra hivatott író 
történeti regény vagyis modern költői földolgozás tár-
gyává Krisztus urunk idejét sőt életét is, annál is in-
kább, mert hiszen az emberi művészi alkotásnak két 
másik ága a világos festészet és a látatlanban dolgozó 
zene már rég óta dolgozik Krisztus élete jelenségeinek 
épületes megjelenítésén. Helyesen gondolkodó keresz-
tény irónak tehát nem lehet megtiltani, hogy képzelő 
erejével ne igyekezzék világot vetni az emberiségnek 
arra a nagy idejére, a melyben a világtörténelem leg-
kimagaslóbb ténye, az emberi nem titkokban gazdag 
megváltása végbement. Tilos az ilyen dolog csak az 
előtt lehet, a ki mosdatlan és ügyetlen kézzel tudna 
csak az ily fenségessége miatt kényes tárgyhoz nyúlni. 
No de ilyen kifogást Ronthier ellen távolról sem lehet 
tenni. Vallási dolgokban ő avatott, papi lélek. Mint iró 

1 Könyvének a cime : Le Centurion, roman des temps messia-
niques. Épp most jelent meg olasz fordítása Rómában. 
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pedig 10—12 kötetre tehető dolgozataival, melyek közül 
csak a következők legyenek említve : «Conseries du 
dimanche, A travers de l'Europe, Les grandes Drames» 
stb., már diszes helyet készített magának Canadában a 
francia Parnasszuson. Eugène Tavernier Ítélete erről a 
könyvről röviden ez: «D'est une oeuvre de foi, de sci-
ence et d'art digne de la pensée qui l'a inspirée». —y—la. 

* 

I n n s b r u c k . 1000 koronás karácsonyfa. A ki e címet 
olvassa, bizonyára valami fejedelemre, vagy legalább is 
mágnásra gondol, mert hisz csak valami dúsgazdag 
személyiség engedhet meg magának ily luxust. Pedig 
dehogy ! Egy egyszerű jezsuitának, a hires pater Hur-
ternak kis celláját diszíti ezen értékes karácsonyfa. 
E közszeretetben álló s kiváló dogmatikusként ismert 
páter, ki immár ötvenkettedik éve tanít, mint egyetemi 
professzor, széleskörű tudományos munkálkodása mel-
lett szakít időt magának még karitativ ténykedésekre is, 
mely abban áll, hogy gyűjt és gyűjtet újságokat, el-
használt bélyegeket, elszitt cigarettavégeket, melyeket 
azután ügyesen értékesít. Ezen működésében természe-
tesen rendkívül sok segítő társa van ; így, hogy egyebet 
ne említsünk, csak az innsbrucki theológiai konviktus 
növendékei az elmúlt évben 600 kilogramm kiolvasott 
újsággal törekedtek a jó paternak örömet szerezni. Ily 
és efajta gyűjtésből állott elő e szép összeg, mely sok 
hithű, de szegény családnak fogja megkönnyíteni sor-
sát s mely összeg most aranyba beváltva ott fénylik 
azon a kis karácsonyfán. . . s miért ? . . . azért, hogy egy 
esztendei szorgalmas munka szép eredménye még szebb 
példa legyen. — o. 

» « A f ö l d j á r a d é k . Irta Mattyasovszky Miklós dr. 
Budapest, Eggenberger könyvkereskedés. 1908. Ára 5 K. 

}om. 227 oldal. 
A földjáradék egyike azon fogalmaknak, melyekre 

nézve a tudósvilágban nincs meg a teljes egyetértés. 
A különféle iskolák, rendszerek különböző módon fog-
ják föl. Szerzőnk a mű bevezető i'észében meghatározza 
a földjáradék fogalmat. Azt mondja róla, hogy az a 
természetadta fölösleg. Az ember míveli a földet, ha az 
többet ad, mint a mennyi a beléfektetett munka gyü-
mölcse, ez a többleteredmény a földjáradék. (1. ol. és 
209.) Állításának igazságát azzal indokolja, hogy az 
emberiség gazdasági életét, mint egy egészet kell tekin-
teni. A nemzetek és a világrészek között ma rendszeres 
munkamegoszlás van, az egyik nemzet a másik föld-
jének fölöslegéből él. Hogyan keletkezik az élelemfölös-
leg? Úgy, hogy a föld többet terem, mint a mennyit 
a termelésre fordított munka eredményez. Értéket azon-
ban nem csak a föld eredményez, hanem az ipar, a 
kereskedelem is, mely árúit kicseréli a föld terményei-
vel. Fölöslege épen úgy van az iparnak, mint a föld-
nek. És ez a fölösleg kerül a piacra, kicseréltetik más 
árúval. A fölösleg tehát nem pusztán a munka, a tőke 
eredménye, hanem a természeté. így hát a földjáradék 
se nem a föld, se nem a munka, se nem a tőke kizá-
rólagos eredménye, hanem ezek összehatása folytán a 
természet bőségének folyománya. 

A földjáradék terén három irányzattal találkozunk. 
A fiziokraták (Turgot, Quesney) kizárólag a földnek 

tulajdonították a járadékot, ebből él mindenki, a ki 
maga a földet nem is míveli (4. ol.). A munkáról telje-
sen megfeledkeztek, az pedig jelentős szerepet játszik, 
sőt a szociálisták, Rodbertus, George, a munkának, 
Ricardo a tőkének juttattak kizárólagos szerepet. Smith 
Ádám, a kiváló angol nemzetgazdász, a munkát és a 
föld termőerejét hozza összhangba. Habár a szerző is 
ezen nyomon halad, Smith Ádámmal még sincs meg-
elégedve. Ricardo a tőke elvére támaszkodva azt mondja, 
hogy a nyereségnek mindenütt egyformának kell lenni. 
A mezőgazdaságot épen úgy fogta föl, mint a posztó-
vagy tügyártást, elfeledte számításba venni, hogy a 
föld termőereje a különböző vidékek szerint nagyon is 
változik. Hasonló szellemben dolgozott Anderson is. 
A fiziokraták és Ricardo-féle földjáradék elméletét 
magában egyesíti Malthus (89. ol.). Felismerte, hogy a 
járadékhoz kettő szükséges: a fölösleg és a földek külön-
bözősége. Nem esett a fiziokraták hibájába, kik szerint 
a természet mindenütt fölösleget nyújt és nem helyez-
kedett a Ricardo-féle álláspontra, hogy a járadék érték-
fokozás. 

Rodbertus és George mindkettő szociálista. Rod-
bertus az összes termelési eszközök szocializálását akarja, 
George kevesebbel elégszik meg a magánföldtulajdon 
kisajátításával. Rodbertus a termelésnél akarja elvenni 
a járadékot, George a jövedelemből fogja ki adó alakjá-
ban. (138. ol.) Mindkettő a járadékot a munkának tulaj-
donítja csupán. Már pedig a munkát társadalmivá kell 
tenni, tehát akkor gyümölcseit is. így eltűnik a nyomor, 
a bűn, a börtön, melyeknek forrása a magántulajdon. 

Mattyasovszky dr. oldalokon keresztül harcol mind-
két szocziológus ellen. Különös előszeretettel foglalko-
zik George-val, a ki a földköztulajdonnak képviselője. 
(144. ol.) Bizonyítékaival kimutatja a George-féle elmé-
let képtelen voltát, tudományhiányát. Elmélete csak 
akkor volna kivihető, ha a világ csupa földmívesből 
állana és volna elegendő, jóminőségű föld. De mert 
más foglalkozások is vannak, a pusztán földtulajdon-
jogi berendezkedés képtelenség. Továbbá nemcsak föld-
járadék van, hanem ismerünk telekjáradékot is. Hát 
ezekkel mi történjék? Nem igaz, hogy a George-féle 
elmélet megszüntetne minden nyomort; nem igaz, hogy 
véget érne minden háború, mert a háború oka a népek 
egyenlőtlensége, nem pedig pusztán a földmagántulaj-
don. George nem marxista, hanem szociálista, a ki 
küzd az amerikai bajok ellen. Látja a demokrácia rom-
bolását, az erkölcsök megvadulását, az emberek jellem-
telenségét. 

A miért a mi szociálistáink küzdenek tehát, attól 
már megcsömörlött az amerikai közélet. A szerző vilá-
gos észjárással dolgozik. Hiba, hogy irálya dagályos, 
nehezen élvezhető, hosszú mondatai fárasztók. Olykor 
nagy kitéréseket tesz az egység és az érthetőség rovására. 
Mattyasovszky a külföldi nemzetgazdasági irodalom-
nak alapos ismerője, mit irodalmi jegyzetei is bizonyí-
tanak. Csepela Lajos dr. 

* 

A b u d d h i z m u s és a keresz ténység . Irta Szeghy 
Ernő dr. cist, theol. tanár. Budapest. A Szent-István-
Társulat kiadása. 1909. 80 1. 

A hitvédelmi füzetek hetedike, mely nézetem szerint 
kitűnően oldotta meg föladatát. Ez a föladat pedig a 
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legnehezebbek egyike, egyrészt a buddhizmus miatt, 
melyről a rengeteg irodalom alapján oly nehéz tiszta 
képet alkotni ; másrészt a laikus nagyközönség miatt, 
melynek oly nehéz az ilyen kérdésben a tudomány által 
leszűrt eredményeket világosan és élvezhető módon 
előadni. A szerzőt az első nehézségben megsegítette 
három évi japáni tartózkodása és utazásai, ott a hely-
színén tanulmányozhatta ezt az Isten nélküli különös 
vallást ; a másik nehézségben megsegítette irói ráter-
mettsége, mely őt egyenesen a nagy közönség írójává 
avatja. 

A ki ezt a kis könyvet átolvassa, az tisztán látja 
maga előtt a világ legnagyobb vallásának mivoltát s 
egyúttal a szerző vezetése mellett azzal a meggyőződés-
sel teszi le: ebből a vallásból nem származhatott a 
kereszténység, de még nem is vehetett át belőle semmit, 
hisz mély elvi ellentétek választják el őket egymástól. 
Már a buddha vallás fejtegetésénél helyenkint ráutal 
ezekre a nyilvánvaló különbségekre, végül pedig egy 
összefoglaló szakaszban külön is kiemeli ezt. 

Ilyeneknek képzelem én a nagyközönségnek szánt 
hitvédelmi füzeteket, mint a minő Szeghyé ; ezt kell követ-
nünk, ha célszerű munkát akarunk végezni. Szeghy dr. 
úgylátszik jól ismeri a nagyközönség értelmi szin-
táját és olvasási igényeit. Csak egyet szerettem volna, 
ha határozottabban kifejti : a buddha vallást jellemző 
Nirvánát, melyről Kováts István tavaly érdekes fejtege-
tést írt, abból az alkalomból, hogy a kerepesi temető-
ben valaki a Nirvána szimbólumát állította föl. A mit 
erről a buddhista végcélról a 33—34. lapon ír, az nem 
elég; különben müve folyamán: megsemmisülést ért 
alatta. Ez az értelmezés azonban valahogy nehezen 
illeszkedik bele a buddhizmus szertelen eszmevilágába. 

Végül ismét nem hagyhatom emlíltetlenül, hogy 
Szeghy sem volt tekintettel a magyar irodalomra, pedig 
nálunk is többen írtak e tárgyról, sőt Szatmárt meg-
jelent a buddhista katekizmus is lefordítva, mert 
Schopenhauer nyomában a vén Európában is sokak-
nak megtetszett ez a pesszimisztikus vallás, melyben a 
dogmák nélküli, illetőleg vallás nélküli morál minta-
képét vélik föltalálni. 

Ettől eltekintve kitűnő dolgozat. Úgy látom, hogy val-
lási kérdésekről a magyar nagyközönségnek nem sokan 
tudnak írni úgy, mint Szeghy Ernő. Dudek. 

* 

Report of the n i n e t e e n t h Eucharist ie Con-
gress , held at W e s t m i n s t e r from 9th. to 13tli. 
S e p t e m b e r 1908. London and Edinburgh , S a n d s 
and Company. 1909 . XXIV és « 8 4 1. 

I. A két év előtt Londonban tartott eucharisztikus 
kongresszus sokkal nagyobb mértékben vonta magára 
az egész világ figyelmét, mint a megelőző tizennyolc 
együttvéve. Ezt jórészt már az a körülmény is meg-
magyarázza, hogy Londonban tartották. London az 
angol világbirodalom és világkereskedelem metropolisa, 
egyúttal a szellemi világnak is egyik gócpontja, a benne 
lezajló események az egész világ látóhatárába esnek. 
De különösen fontossá és érdekessé tette a londoni 
kongresszust az a körülmény, hogy a legorthodoxabb 
protestáns ország fővárosában tartották, a hol a katho-
likus vallás évszázadokon át a legnagyobb mértékben 
el volt nyomva, a kath. istenitisztelet szigorú bün-

tetésekkel volt eltiltva, a mely földre pápai követ év-
századokon át nem tehette lábát. A hol évszázadokon 
át csak rejtekben lehetett a miseáldozatot bemutatni, 
olt most ezrek és ezrek gyűltek össze az oltáriszentség 
fölmagasztalására és a hol azelőtt no popery volt a jelszó, 
ott most lelkesedéssel és hódolattal fogadták a pápai 
követet. 

A kongresszusnak ezt a nagy jelentőségét föl is 
fogta barát és ellenség egyaránt. Az angol katholikusok 
páratlan lelkesedéssel és oly nagy számban vettek részt, 
a milyen számot eddig még egyetlen eucharisztikus 
kongresszus sem látott. Csak annyit mondunk, hogy az 
Alberthall, a melyben 8—10.000 ember kényelmesen 
elfér, talán csak 'A részét tudta magába fogadni azoknak, 
a kik a nyilvános üléseken részt óhajtottak venni. 

A mi az ellenségek magatartását illeti, még élénk 
emlékezetünkben van, hogy fanatikus protestáns egye-
sületek olyan hallatlan izgatást fejtettek ki, hogy még 
az utolsó percben sikerült nekik a nyilvános körmenetet 
az oltáriszentséggel megakadályozni, dacára annak, 
hogy ahhoz a kormány már előzőleg hozzájárult és 
annak megtartására már minden előkészület meg volt 
téve. Jól esik ezekkel a fanatikusokkal szemben az angol 
protestáns egyházi körök méltóságteljes magatartását 
látni, a melyet úgy a hivatalos sajtó, mint a kongresz-
szus tagjainak canterburyi kirándulása alkalmával 
maguk az anglikán egyház dignitáriusai is tanúsítottak. 

Nagy értékkel bírnak azok a beszédek és előadások, a 
melyek a kongresszuson elhangzottak. Mindezek most egy 
700 oldalas hatalmas kötetben fekszenek előttünk és 
betekintést nyújtanak a kongresszus munkálataiba. 

A mi magyarországi kongresszusainkon elmondott 
beszédek rendszerint szónoki tehetséggel szépen elmon-
dott beszédek, a melyeket szívesen meghallgatunk, lel-
kesedünk, épülünk is rajtuk, a lapokban olvassák is 
azok, a kik nem hallgathatták meg, de nagyobb távol-
ságra nem igen hatnak, nincsenek arra szánva, hogy még 
később is olvasmánnyal szolgáljanak. Mennyire mások a 
londoni kongresszus előadásai. Mint megannyi mara-
dandó becsű tanulmány; a kiadvány egy egész könyv-
tára az eucharistia tudományának. 

A kongresszus lefolyásáról a lapok annak idején 
bő leirásokat közöltek, azért arra most nem is ter-
jeszkedem ki. A kiadvány súlypontja azokban a tudo-
mányos és gyakorlati előadásokban van, a melyek a 
két angol és az egy francia szakosztályokban hangzottak 
el. Minden előadás a maga eredeti nyelvén van közölve. 

Az egész kongresszusnak túlnyomólag apologétikus 
szinezete volt. Az előadók nem téveszthették szem elől, 
hogy a kongresszus a protestáns Angliában tartja 
üléseit, a hol az emberek a kath. egyház intézményeit 
a reformáció behozatala óta most már negyedfél szá-
zadon keresztül állandóan hamis világításban látják. Az 
angol protestantizmus egész erejével azon van, hogy a 
népbe azt a meggyőződést nevelje bele, mintha az angol 
nép a reformáció előtti időkben is csak úgy hitt és élt 
volna, mint a reformáció után, hogy az angol nép lelkében 
mindig protestáns volt. Azért a kongresszus egyes előadói 
az angol nép katholikus múltjának emlékeit frissí-
tették föl a nép emlékében. Ezek az előadások nem 
maradhattak mély benyomás nélkül arra a népre, a 
mely eddig ezekről semmit sem hallott. 
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Az előadásoknak másik tekintélyes sorozata a gya-
kori szent áldozásnak volt szentelve. 

A többi előadások részint az eucharisztia-lan 
történetével, részint liturgikus és gyakorlati kérdésekkel 
foglalkoztak. 

I. A kongresszusi előadások közül talán legnagyobb 
fontossággal az apologétikus előadások bírnak, a melyek 
az oltáriszentségnek a reformáció előtti és utáni 
történetére Angolországban vonatkoznak. Ezeknek az 
előadásoknak óriási hatása volt az angol protestáns 
közvéleményre. Akárhány angol protestáns most szer-
zett először tudomást arról, hogy a reformáció előtti 
időben Anglia szívvel-lélekkel katholikus volt és egész 
odaadással csüngött épen azokon a kath. tanokon, a 
melyek áldásaitól őket a reformáció megfosztotta. 

Az összes reformátorok leghevesebben : két kath. 
tant támadlak szent Péter primátusát és a szent mise-
áldozatot. Az egyház tanítói tekintélyét elvetve a töké-
letes individualizmus álláspontjára helyezkedtek, midőn 
azt a tételt állították fel, hogy mindenember a Szent-
lélek közvetlen vezetése alatt áll és a hit, dolgában 
csak a saját ítéletére támaszkodhatik. A szent miseál-
dozat pedig összeegyeztethetetlen volt az ő másik főta-
nukkal, hogy az ember egyedül a hit által igazul 
meg (sola fides). Ebben a rendszerben nem foglalhatnak 
helyet a megszentelődésnek más eszközei, mint a hit, 
azért nincs semmi szükség a szentségekre. Az istentisz-
teletnek is egyedüli módja az igehirdetés, azért egy 
reformátor sem ismeri el a mise áldozati jellegét, az ő 
rendszerükben az nem lehel semmi más, mint úrv acsora, 
azaz áldozás. Az egész reformáció alapgondolata: harc 
az oltár és a pápa ellen, ezért látnak oly nagy vesze-
delmet a protestánsok az oltáriszentség kultuszában.1 

Az oltáriszentség tiszteletéről a reformáció előtti 
időkben Gasquet bencés apát tartott nagyérdekü elő-
adást : The holy Eucharist in pre-reformation times. 
Előadásában a következőket mondja : A britek egy része 
Tertullian tanúsága szerint már a harmadik század 
elején keresztény volt. Dacára az első századbeli emlékek 
fogyatékosságának az oltáriszentség tiszteletének félre 
nem ismerhető emlékei maradlak ránk. A brit papság-
ról Victricius galliai püspök tesz említést 390-ben és 
ugyanakkor Fastidius brit püspök a fölkent papságról 
és az oltárról beszél, a melyen a mennyei áldozatot 
bemutatják. A később megtérő szászok tiszteletét az oltári-
szentség iránt tanúsítja a bangor-i antifonarium, szent 
Theodor és Venerabiiis Beda. Az utóbbi Egbert püs-
pökhöz irt levelében azt ajánlja, hogy a hívek legalább 
minden vasárnap és ünnepen járuljanak a szent áldo-
záshoz. 

Ettől az időtől kezdve a fönnmaradt missalék, 
rituálék, pontifikalék, homiliák tanúi az angol nép tisz-
teletének az Oltáriszentség iránt. Korán találkozunk 
előírásokkal, melyek elrendelik, hogy a szent miséhez 
használt eszközöket előzetesen szenteljék meg, hogy így 
a szent szolgálatra méltóvá tegyék. Az oltárszentelés 
maga ékesen szóló tanújele a szentmise-áldozat hitének. 
Az oltárkőbe ereklye helyett magát az oltáriszentséget 
helyezték el. 

A későbbi korszakból egymásután szólaltatja meg 

Lanfrancot 1079-ből, a yorki zsinatot 1195-ből, később 
Winchelsea canterbury-i érseket. Még a reformáció elő-
estéjén is [él a hívekben a buzgóság, egymással vete-
kednek az Oltáriszentség házának felékesítésében, a 
miről az akkori végrendeletek és templomszámadások 
tanúskodnak. Egy kis följegyzés 1536-ból elmondja 
a yorkshire-i munkások szokását, hogy este, mikor 
munkából hazatértek, még betértek a templomba és egy 
Pátert imádkoztak az oltáriszentség előtt. 

Az angol ember a középkorban igyekezett lehetőleg 
mindennap misét hallgatni. Mivel ez nem volt lehetsé-
ges, már 1281-ben elrendelte Peckham canterbury-i 
érsek, hogy Úrfelmutatáskor meg kell húzni a kis 
sanctus-harangot, hogy akik otthon vagy a mezőkön 
vannak, ennek hallatára letérdeljenek és imádkozzanak. 

Nevezetes emléke az oltáriszentség tiszteletének az 
1138-iki northallerton-i ütközet az ú. n. Battle of the 
Standard. Thurstan yorki érsek egy szekéren árbocot 
erősített meg. Az árbocot a védőszentek zászlóival ak-
galta tele, tetejébe pedig az Oltáriszentséget erősítette 
meg. A csatát megnyerték és a diadalt az Oltáriszent-
ségnek tulajdonították. 

Hasonlóképen az angol nép ősi hitéről tanúskodik 
a légi virágvasárnapi szertartás is. Az oltáriszentsé-
get előre elvitték a temető legtávolabbi sarkába, a hol 
azt a papok őrizték. A nép a pálmaszenlelés után ki-
jött a templomból és az első stationál foglalt állást. 
Itt elolvasták a nap evangéliumát, majd előhozták 
baldachin alatt az oltáriszentséget, hogy a nép talál-
kozzék vele, mint hajdan a zsidók a mi Urunkkal Jeru-
zsálem kapui előtt. Erre a nép leborult az oltáriszent-
ség előtt. Azután elvitlék azt a temetőkereszthez, itt 
ismét imádták és csak most vitték be processióval a 
templomba. Hanauer A. István dr. 

T\eflexiók \uhn müvének ismertetéséhez.1 

í rásom nem akar polémia lenni. Egyedüli célja, 
hogy eleget tegyek azon baráti kötelességnek, a 
mellyel azt hiszem tartozom az illusztris szerzőnek, 
a kivel m á r régóta személyes összeköttetésban vagyok, 
s aki annak idején monumentál is nagy műve, az 
«Allgemeine Kunstgeschichte» megírásakor arra kért, 
hogy a magyar művészetre vonatkozó anyagot össze-
gyüjtsem s azt nagy munká jába be is illesztette és 
fel is dolgozta. Ezen személyes összeköttetésem és 
műveinek alapos tanulmányozása folytán ismerve 
Kuhn egész művészeti és műtörténelmi felfogását, de 
meg lelkiismeretesen áttanulmányozva legutóbb meg-
jelent s a «Religio» mult évi utolsó számában ismer-
tetett művét, konstatálom, hogy az ismertető a 
műnek csak egyik oldalát mutat ta be s így Kulin 
állásfoglalását a modern művészetekkel szemben 
csak egy oldalról világította meg. 

Hogy a megvilágítás teljes legyen, egy kis sze-
melvényt akarok itt adni, a mi Kuhn munká jának 
javarészét képezi. Mert erősen hangsúlyoznom kell, 
hogy Kulin a modern művészeteknek lelkes b irátja, 

i L. Moyes : The Mass arçd the Reformation. Report. 37 1. i L. Religio 1909. 686. 1. 
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a modern művészetet jogosultnak tartja, szépségeit 
és eredményeit lelkesen méltatja. De ép oly termé-
szetes, hogy annak hibáit sem takargatja, hanem 
pontosan kiemeli és kárhoztatja, a mint azt annak 
idején nagy művében minden egyéb történelmi stilus, 
sőt klasszikus nagy művészek ismertetésénél is meg-
tette. Kuhnnak esze ágában sem volt ezen művében 
a modern művészet felett pálcát törni, csupán azt 
tette, a mit minden kor, iskola, művész és műtárgy 
méltatásánál megtet t : művészi értékét határozza meg 
fény és árnyoldalával egyenlő mértékben. Kuhnnak 
épen az a kiváló ereje, hogy az egész műtörténelmi 
világirodalomban egyedül álló élességgel választja 
külön az értékeket és hibákat. Nincs hozzá fogható 
világos, pontos, tiszta és igazságos becslő a mai iro-
dalomban. 

Miután az előbbi ismertetés a fősúlyt a modern 
művészeteknek Kuhn által csodás zseniálitással és 
matematikai pontossággal megállapított búnlistájára 
fektette, ezúttal uhn Kezen munká jának javarészét 
és alapfelfogását akarom hevenyészett fordításban 
kidomborí tani a következő szemelvényekben, a me-
lyek a modern művészet jogosultságát és e redmé-
nyeit hirdet ik: 

«Majdnem hihetetlen, mennyi gúnyt, megvetést 
és szatírát árasztottak kezdetben a secessióra. Még 
ma is sokak előtt a secessio egyértelmű a művészi 
esztelenséggel. Igaz, hogy a secessio sok szokatlant, 
esztelent, borzalmast, sohse látottat, lehetetlent és 
fonákságot termelt, de egyetlen tollvonással nem le-
het vele végezni. Minden támadtatás dacára meg 
van, s ma erősebben áll, mint valaha. Tehát kell, 
hogy életerős magva legyen. A tucatművészek és a 
szín-ordítók mellett a secessio sorában elsőrangú és 
hírneves nevekkel találkozunk. A kik oly annyira 
egészen újat alkotnak, mint a secessionisták, készek-
nek kell lenniök a leghevesebb ellenmondásra, mert 
az emberek javarésze nem szívesen válik meg a 
megszokottól és régitől. Az erjedés és átmenet ideje 
mindig tele van egyoldalúsággal, szertelenségekkel 
és kinövésekkel. Ha azonban a modern és vele a 
secessio gyökerei valóban egy új korban és kul tur-
irányzatban mélyednek, idővel az egészségtelen fatlyú-
hajtásokat le fogja hántani, az igaz és jó pedig meg 
fog maradni . Különben e mű folyamán lesz elég 
a lkalmam a modernnek gyakran kétkedéssel illetett 
életképességéről és szintúgy lebecsült esztétikai jogo-
sultságáról beszélnem. De azt már most is kimond-
hat juk és ki kell nyilvánítanunk, hogy a modern 
művészet két alapgondolata egész vonalon érvénye-
sült a vallásos művészetben is, a realisztikusnak és 
karakteriszt ikusnak erőteljesebb hangsúlyozása. Az 
új idő nem szereti a tipikust, általánost, túlzottan 
idealistát, hanem az élethez és valósághoz való hatá-
rozott közeledést sürget és azért szereti az egyéni, 
kifejező, jellemző vonásokat. Ez az igazi és magas 
művészet életeleme lehet. Ha már megvannak az 

előfeltételek, hogy valami ú jnak jönnie kell, hogy 
új stílus, ú j művészet utat tör magának, akkor 
reménytelen, esztelen dolog azt visszautasítani, a 
fejlődéstől és jövőtől magunkat eltiportatni. Helye-
sebb és becsületesebb eljárás az új stílust határozott 
nyíltsággal elfogadni. 

Utat nyissunk-e az új s t í lusnak? Bizonyára! 
A modern művészet jön, akár akarjuk, akár nem, 
mert az idők megváltoztak, a modern művészet a 
változott viszonyok következménye, a modern az élő 
valóság. De mi a modern ? kérdik egyesek gúnyosan, 
azon hitben, hogy a modern stilus minden megnyil-
vánulása fat tyúhajtás és tévelygés. Ugyanezt kérdik 
mások, mert a jelenségek sokaságából és tarkaságá-
ból nem képesek kihámozni az alapgondolatokat és 
fővonásokat. Folyton hangsúlyoznunk kell, hogy a 
modern művészet még nincs készen, fejlődésének 
végére még nem jutott el. További fejlődésében 
némely egyoldalúságát le fogja vetni, némely dara-
bosságán enyhíteni fog. Maguk a modernnek ellen-
ségei is kénytelenek bevallani, hogy ma minden 
művészi teremtés alapja a művész szellemi önálló-
sága és eredetisége kell hogy legyen. Tanulmányozza 
csak, sőt kell, hogy foglalkozzék a régi, középkori 
és új művészettel, képezze önmagát és képeztesse, 
de csak azért, hogy később őseredeti haj lamából , 
saját lelkének mély ösztönéből teremtsen, hogy mű-
vészete mindig sajátos, egyéni jelleggel birjon. Mi-
után oly hosszú ideig a hellén művészettől a román, 
gót, renaissance, barokk, rokoko és klasszicizáló 
stílusig minden megismételtetett, könnyen érthető a 
művészetnek az egyéni, személyes i rányba való tere-
lődése. Vonzódjék a mai művészet egyéni ha j lama 
szerint a középkori, kora-renaissance vagy bieder-
meier stílushoz — az ő dolga, senki jogosan zokon 
nem veheti tőle, de semmiesetre sincs valamely tör-
ténelmi stilus megismétlésére kötelezve. Ellenkezőleg, 
nagyon helyes, ha uj elemekkel szövi át és egészen 
egyéni vonást, sajátságos akcentust hoz bele. 

Hogy a fénynek és a levegő életének felfedezése 
(impresszionizmus és pleinairizmus) a festészetre s 
vele kapcsolatban a festési technikára óriási, drága 
eredményt jelent és mostantól fogva a művészet 
elidegeníthetetlen vagyonát képezi, tagadhatatlan. 
Hasonló jelentősége van, mint a quattrocentoban a 
kettős távlat felfedezésének és kiképzésének ; de a m i n t 
ezt kezdetben egyoldalúan aknázták ki és a művé-
szet magasabb céljainak rovására kezelték, úgy a 
szabadvilágítás (pleinair) és impresszionizmus is több 
szokatlanságot és jogtalan sajátosságot termelt. 

Igazi, gondolkozó művészek, a kik kimondottan 
impresszionista elveket vallanak, soha sem eléged-
hettek meg az impresszionizmusnak csupán technikai 
vívmányaival. így Uhde, a német impresszionisták 
egyik fővezére m o n d j a : «Nem csupán természettanul-
mányokat akarok nyújtani, hanem tartalmat is. Az 
impresszionisták átlaga csak festői kifejezést keres, 
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én vele a lelkei is.» A hol ilyen elvek ural-
kodnak, az impresszionizmus valódi művészetté fej-
lődik. 

A kiállítások állandó látogatói azt állítják, hogy 
Párishan, Münchenben, Berlinben, Bécsben há rom-
négy év óta az impresszionizmus apadóban van. Ez 
alig valószínű. Az impresszionizmus ma is az egész 
vonalon uralkodik, de durva kinövései és egyoldalú-
sága a jelesebb tehetségek előnyomulásával mind-
jobban eltűnik. Végkövetkeztetésünk tehát az, hogy 
a pleinairizmus és az impresszionizmus a festői tech-
nikára nézve drága hódítás és szerzemény általában, 
a festészet bizonyos ágaira, a tá jképekre és csend-
életre nézve pedig különösen nagy jelentőségű, azért 
a festészet birtokában fog maradn i mindenkor, ter-
mészetesen, a nélkül, hogy felsorolt hibái vele elvá-
laszthatatlanul össze lennének kötve. 

Az utolsó kérdés még az lehet : miként visel-
kedtek a közelmúlt és viselkednek a jelen nagy 
művészei az impresszionizmussal szemben? Minde-
nekelőtt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy 
az impresszionisták legkiválóbbjai, mint Uhde, Monet 
etc. az új művészeti i ránynak nem csupán technikai, 
anyagi oldalát sajátították el, h a n e m lelket, hangu-
latot, érzést leheltek bele. Az ily irányú impresszio-
nizmus ellen a műtör ténelemnek kifogása nem lehet, 
ha egyébként is kellő mértékkel j á r el vele. Egészen 
természetes, hogy a vallásos, különösen a katholikus 
festő az impresszionista technikával elővigyázatosan 
és bizonyos mértékkel élhet. Különben a modern 
francia egyházi festészetben jóhangzású Puvis de 
Chavannes neve. Az impresszionizmustól is tanult, 
de legszebb művei a magas, lélektelj es, ideális festé-
szet körébe tartoznak. Az ujabb modern német tör-
ténelemből csak Lenbach, Böcklin, Thoma, Stuck, 
Klinger. Ludwig v. Hoffmann neveit kell említenünk 
arra nézve, hogy az impresszionista realizmus a 
legkiválóbb művészeket nem elégítette ki. Az im-
presszionizmus elemeit elsajátították és ideális mű-
vészetük szolgálatába vették fel. 

Eddig Kuhn. Azt hiszem, művének ismertetése 
ezek után teljes, szintúgy a modern művészet mél-
tatása is odavetett néhány vonásban. Az előbbi 
ismertetés szerzője egyéni hangulata szerint árny-
oldalait domborí tot ta ki, én a fényesebb felét for-
dítottam az olvasó felé. így talán sikerült kettőnknek 
harmonikus egészet adni. 

Különben, ha valaha valamit, úgy Kuhn ezen 
müvét a legmelegebben a jánlom a klérus figyelmébe. 
Az eszmék tisztázására kimeríthetetlen kincsesbánya. 
Ha a papság mind egy szálig elolvasná Kuhn ezen 
munkájá t , játszva és a legszebb lelki gyönyörűséggel, 
abszolút pontossággal és biztonsággal tájékozódást 
nyerne a modern művészet sokszor zűrzavaros, de 
nagy mestereiben kiváló és elképzelhetetlen remé-
nyekre jogosító törekvéseiről. 

Fieber Henrik. 

yüjtés Czobor Béla síremlékére. 
A mihez tavaly fogtunk, folytatjuk az idén. Tovább 

gyüjtjiik az adományokat a jeltelen sírban fekvő s 
életében épen a műemlék fentartása s az egyházi 
művészet felvirágoztatása körül annyi érdemet szer-
zett Czobor Béla dr., volt egyetemi tanár síremlé-
kére. Hétszáz egynehány korona gyűlt össze. Ennél 
többet érdemel Czobor, szebb sírkövet. Még akad 
sok tanítványa, sok tisztelője, a ki, ha rá figyelmez-
tetjük, áldoz egy pár fillért a nemes célra. Tegyék 
ezt meg, tovább kérjük. Szerk. 

It. H ó d m e z ő v á s á r h e l y . 1910 végéig. Jele 
L. B u d a p e s t . Helyes nevelési elv : inkább kevesebb 

scientia és több conscientia. 
M. It il ( lapest . Dehogy kerülte el figyelmemet ; sőt annyira 

felköltötte, hogy le is szögezem azok kedvéért, akik még nem 
olvasták vagy ha igen, súlyt rá egyáltalán nem fektettek. 
Benedek Elekről, az Íróról és a «Néptanítók Lapjának» 
szerkesztőjéről van szó. Az év végén tudatta olvasóival, hogy 
«a megtisztelő megbízást, mit e lap szerkesztésére Apponyi 
Albert kezéből vettem, az ő kezébe adom visza. Eszerint az 
én nevemet ezen a lapon az új esztendőben csak az esetben 
találhatná az olvasó, ha Apponyi az uj kormánynak tagja 
lenne, ellenkezőleg nem.» A mi feltűnő ebben a tettben, az a 
ma oly ritka megbecsülése a nagy embernek, oly megbecsülés, 
mely csupa ragaszkodásból anyagi veszteségre is képes. 
Mert Benedek eljárása ezt jelenti. Tanulságos pedig ez mind-
nyájunkra annyiban, hogy midőn ma szinte általános divat lett 
sorba lejáratni a kevés számú nagy emberünket, akad egy 
szegény iró, a ki odaáll példának és azt mondja : polgártár-
sak, tiszteljétek a nemzet nagyjait ! Vivant sequentes ! már t. i. 
a nemzeti nagyjaink megbecsülésében. 

T. W i e n . Az elnevezésben, hogy eljárásunk ne látszas-
sék gyűlöletből fakadónak, a törvény szavát használjuk. 
Nálunk a törvény nevezi őket igy. 

T. Túp iósze le . «Engedje meg, hogy becses lapjában én is 
kozzászólhassak a hitbuzgalmi lapok kérdéséhez. Teljesen iga-
zat adok Sz. I. úrnak, sok az az apró hitbuzgalmi lap ...» írja 
hosszabb cikkében. Hát kedves barátom, elég volt erről egyszer 
beszélni; ön úgy látom olvasta Sz. I. cikkét a «Religio»-ban, 
de úgy látszik nem olvasta a hozzászólásokat a kritika alá 
vett hitbuzgalmi lapokban. Elég volt abból egyszer, elég volt 
egyszer érinteni a nebántsvirágokat. Nálunk régi baj a meg-
oszlás, hisz már a költő is énekelte: »átok veri a magyart, 
hogy az soha össze nem tart». így látjuk ezt a politikában, 
a közéletben és az irodalomban : nálunk mindenki «alapít» s 
az ellenfél nevet rajtunk, mert a mi megoszlásunk az ő ereje. 
Ezen úgy látszik nem lehet segíteni. Hagyjuk tehát a dolgot. 

TARTALOM. Fraknói Vilmos c. püspök úrnak. 
Dadektől. — VIII. Bonifác és III. Endre. I. Pap József-
től. — A szentáldozás jellemképző ereje. II. Rómaitól. — 
Szent Erzsébet rózsalegendája. Tímár Kálmántól. — 
Óhitű és újhitű áramlatok a szocializmus eszmevilágában. 
ll.Jehlicska Ferenc dr.-tól. — Egyházi világkrónika. —y— 
/a tói. — Irodalom. Mattyasovszky : A földjáradék. Csepela 
Lajos dr.-tól. — Szeghy : A budhizmus és a keresztény-
ség. — Report of the nineteenth Eucharistie Congress. I. 
Hanauer István dr.-tól. — Reflexiók Kuhn müvének is-
mertetéséhez. Fieber Henriktől. — Gyűjtés Czobor sír-
emlékére. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK 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 
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 TANÁÉ 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

Azok a gonosz jézustársaságiak-
Midőn Rákospalotán is oly meggondolatlanul 

ismétlik jó barátaink azokat a vádakat, melyeket 
ellenségeink szoktak fe jünkre zúdítani, csudálkoz-
zunk-e azon, lia a százszor megcáfolt rágalmakat a 
«Pester Lloyd» szintén felújít ja a jézustársaságiak 
ellen ? 

Bloch Henrik dr. az említett lap újévi számá-
ban Pastor Lajos művének ismertetése alkalmából 
azon meggyőződésének ad kifejezést, hogy Jézus tár-
saságának tagjai szabályaiknak értelmében még azon 
esetben is tartoznak elülj ár óiknak engedelmeskedni, 
ha azok őket Jézus nevében halálos bűn elkövetésére 
ösztönzik. 

Hogyan jutott Bloch tanár ezen fölfedezésre? 
Elmondom. 
A jézustársaságiak konstituciói, szabályai mái-

háromszáz s néhány évvel ezelőtt készültek. Ismer-
ték azokat a janzenisták, nem voltak azok ismeretle-
nek az enciklopédisták előtt és sem ezek, sem azok 
nem találták bennök azt, amit Bloch tanár állít. 
Pascal, Nicole, Clemencet, Voltaire és d'Alembert 
sem fedezték föl a jézustársaságiak konstitucióiban 
azt, hogy loyolai szent Ignác rendjének szervezete 
oly gálád erkölcstelenségre vezet. És midőn Jézus-
társaságát eltörölték, nem kutat tak-e föl mindent, 
amit fölkutatni lehetett, hogy megokol ják: miért 
támadták azt oly kiengesztelhetetlen gyűlölettel? S a 
Bloch tanár által fölpanaszolt erkölcstelenségről sehol 
semmi nesz. 

Ki tehát a föltalálója annak, hogy Loyola nagy 
szentjének akaratából Jézustársaságának elüljárói ha-
lálos bűnt is parancsolhatnak alat tvalóiknak? 

Lang kilencvenegy (91) évvel ezelőtt 1819-ben 
élt, ez a Lang Montgelasnak, a bajor miniszternek 
kedves embere volt s ő volt az a szerencsés ember, 
ő fedezte föl az egyház által jóváhagyott renden azt 
a gyalázatos szennyfoltot. Azóta persze belekerült ez 
a rágalom Welker á l lamtudományi szótárába (Staats-
lexikon), belekerült kormányok hivatalos rendele-
teibe, tankönyvekbe s más tudományos és nem 
tudományos művekbe. 

Rosszakarat, tudatlanság vagy mind a kettő 

vezérelte-e Lang urat s követőit le egészen Bloch 
tanárig ? Ezt a kérdést nem akarom eldönteni ; tény 
az, hogy a szent Ignác által készített konstituciók-
ban ezen cím alat t : «A konstitúciók bűn terhe alatt 
nem köteleznek», a következő dolgok olvashatók 
(Part. VI. cap. 5.): «Azt véltük, hogy úgy lesz jó, ha 
azon szabályokat kivéve, melyek a fogadalmakra 
vonatkoznak, egyéb szabályok vagy intézkedések bűn 
terhe alatt nem köteleznek, ha csak az elüljáró 
Jézus nevében nem osztja parancsát.» 

Hogyan értsük már most ezt: Non posse con-
stitutiones et declarationes obligationem ad peccatum 
inducere, nisi superior ea in nomine Domini nostri 
Jesu Christi j ube re t ? — Ugy, amint én fordí tot tam: 
«A szabályok nem kötelezhetnek bűn terhe alatt, ha 
csak az elülj áró Jézus nevében nem osztja parancsát.» 

Ura leszek állításomnak. 
Botterdami Erazmus, a XVI. század humanis tá i -

nak királya, beszélgetéseiben (Colloquia) egyebek 
között a mészárost beszélteti a tengeri halakat áruló 
emberrel (Ichthyopliagia). S e két beszélő ember 
többször használja az ilyen kifejezéseket: obligare 
ad poenam gehennae, ad crimen, ad reatum. A mé-
száros ugyanis így beszél: «Te azt mondod, hogy a 
pápa által szentesített törvények kötelezik (obligare) 
azokat, kik az egyházhoz tar toznak?» — A halász 
feleli: «Igen.» A mészáros: Ad poenam gehennae? 
S erre a másik azt válaszolja: «Igen.» Ezt a kifeje-
zést: ad poenam gehennae, minden fordító így adja 
vissza: «A pokol büntetésének terhe alatt.» így értik 
azt a mészáros és a halász is, miként beszélgetésök 
folyamán világos. Halljuk csak tovább. Elismeri 
egyebek között a halász, hogy Annás és Ivaifás tör-
vényt hozhat tak; de nem tudja, vájjon ez a törvény 
azután kötelező-e súlyos bűn terhe alatt (obligant ad 
poenam gehennae)? S ismét kérdezi az egyik, váj-
jon minden isteni törvény kötelez-e «ad poenam 
gehennae» ? Erre a kérdésre tagadó választ ad a 
más ik ; mer t — úgymond — bocsánatos bűn alatt 
kötelező isteni törvény is van s ez nem kötelez a 
pokolt érdemlő vétség terhe alatt (non obligat ad 
poenam gehennae). Majd ismét így szól a mészáros: 
«De hát ha a törvényhozó nem azon szándokkal 
szentesíti a törvényt, hogy súlyosan kötelezzen, sőt 
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úgy értelmezteti a törvényt, hogy egyáltalán bűn 
alatt ne kötelezzen (obliget — imo ne ad reatum 
quidem ul lum); mert az ő akarat ja az, hogy pusztán 
csak buzdítson?» — Erre a halász válaszolja : «Isten-
től függ, mily módon akar kötelezni.» Végre meg-
egyeznek egymással a mészáros és a halász s azt 
m o n d j á k : «Aki nem akarja, hogy az ő rendelete 
valakit bűn alatt kötelezzen (obliget ad ul lum crimen), 
az bizonyára csak tanácsot ad s nem parancsol». 

S amit rot terdami Erazmusból vett idézetekkel 
bizonyítottam, azt más klasszikus szerzők nyomán 
is megokolha tnám; de az adott idézeteket ujakkal 
támogatni, úgy hiszem, fölösleges. 

Rotterdami Erazmus halála után négy évre, tehát 
épp azon időben, midőn az idézett beszélgetéseket 
(colloquia) az iskolákban mindenüt t olvasták, — 
alapíttatott meg 1540-ben Jézustársasága. Kérdem már 
most a fölhozottak után : miképpen fordították volna 
Erazmus kis tanulói, kik a beszélgatéseket fordítani 
képesek voltak, szent Ignác panaszolt szavait? Hogyan 
fordították volna ezt : «Constitutiones non obligant 
ad peccatum, nisi superior in nomine Domini nostri 
Jesu Christi jubea t?» Nemde így: «A szabályok nem 
köteleznek bűnnek terhe alatt, hacsak az Úr Jézus 
nevében nem osztja parancsát az elüljáx'ó.» 

S ha ez így van, miért mond ják mindunta -
lan, miért í r ja most a zsidó Bloch, hogy Jézustár-
saságában az elül járónak joga van halálos bűnt is 
parancsolni az alattvalónak s az köteles ennélfogva 
a parancsra a halálos bűnt is elkövetni ? 

Nos tehát az a jézxxstársasági a társadalomra 
nagyon veszélyes ember lehet; mert Bloch szerint 
köteles gyújtogatni, gyilkolni, ha elüljárója neki ily 
gazságokat parancsol. 

De legyen nyugodt a «Pester Lloyd» zs idaja ; 
mert hiszen véleménye, mint láttuk, a klasszikus 
latin nyelv nemismeréséből eredt tévedésen alapszik. 

S ezzel befejezhetném válaszomat; hogy Bloch 
urat azonban jobban megnyugtassam, xxiég pár idé-
zettel kedveskedem neki Jézustársaságának törvény-
könyvéből. Minden rendtag, így parancsolják konsti-
tucióink (Part. III. cap. 1. 23.), pontosan engedel-
meskedjék, «ubi peccatum non cernitur». Ismét 
(Part. VI. cap. 1.) : «Tartozik mindenki engedelmes-
kedni, «ubi definiri non possit aliquid peccati genus 
intercedere». Vagyis ott, ahol vétekről nincs s nem 
lehet szó, ahol vétkes dolgot nem parancsolnak az 
elüljárók, köteles az, aki Jézustársaságának tagja, 
pontosan engedelmeskedni. 

Tomcsányi Lajos S. J. 

7777. Bonifác és 777. "Endre. <u.) 
A pápa először Budolffal óhajtotta tisztázni a 

helyzetet. Őt tartotta a veszedelmesebb ellenfélnek. 
Csak azután került a sor III. Endrére. Ezexi eljárásá-
nak oka az volt, hogy Magyarországból nem kapott 

hivatalos értesítéseket. Meg is rója ezért az eszter-
gomi és kalocsai érseket.1 

Értesülések hij ján most IV. Miklós elhatározza, 
hogy nem küld legátust hazánkba, hanem csak 
egyszerű tudakozódó követet, a ki őt mindenről 
tájékoztassa.2 Ez a követ Ugoccione János, jesi-i 
püspök volt. 

A pápa 1290. decemberében a császárhoz levelet 
intéz, a melyben csak röviden értesíti, hogy «praefa-
tuxxi Regnum ad Romanam Ecclesiam ex causa mul-
tiplia pert inere noscatur», azért jelzi, hogy a magyar-
országi trónrendezés ügyében követet fog küldeni 
Ugoccione János jesi-i püspök személyében.3 

Tényleg a következő év (1291.) j anuá r j ában a 
pápa már felhatalmazza a jesi-i püspököt a követ-
ségre és utasításokkal is ellátja.4 Több rendeletet ad 
neki. De látszik, hogy a pápát főképen Rudolf eljá-
rása feszélyezi. Azért teszi első kötelességévé a kö-
vetnek, hogy menjen Rudolfhoz először és Albert-
hez, jelentse ki nekik, a mit m á r többször hang-
súlyozott «praedictum Regnum ad Romanam Ecc-
lesiam pertinere».5 Ezekből a kitételekből határozottan 
lehet sejteni, hogy a szentszék abban a véleményben 
van, hogy olyan jogok illetik meg őt Magyarország 
felett, mint a xxiilyenekkel a délitáliai államok felett 
birt.6 Ezekből nyeri a követ azt a szigorú utasítást is, 

1 Theiner : i. m. 374. 1. 2 Pauler : i. m. 424. 1. 
3 Theiner : i. m. 370. s 372. 11. 
4 U. o. 370—372. 11. megismétlődnek úgyszólván ugyan-

azon rendeletek, a melyeket előbb Benvenuto kapott. 
5 U. o. 373. 1. 
s Azért emiitettük már előbb, hogy a pápa félreértésből 

különösebb jogokat formált hazánkhoz. Fraknói i. m. 100. 1., 
Dudek i. m. 55. és köv. 11. tagadják, hogy a pápák a magyar 
trón betöltését a főhübérúri jog alapján igényelték volna. 
Szerintük a pápák csak a trónigények felett akartak Ítélni. 
Véleményünk szerint ez nem fejti meg a pápák ismételt 
nyilatkozatait Magyarországnak a szentszékhez való különös 
tartozásáról (pl. mikor IV. Miklós kijelenti : «vacans nunc 
Hungáriáé regnum sedi apostolicae speciali tihűo esse obli-
gatum, ejusdem collationem ad neminem alium, quam Ro-
manum Pontificem pertinere», vagy mikor azt irja, hogy 
Magyarország kezdettől fogva a római egyház alá tartozott 
stb.). De nem fejti meg a krónikák állásfoglalását sem, a 
mely szerint a pápák egyszerűen kinevezték az Anjoukat 
magyar királyoknak s követet is azért küldöttek az országba, 
hogy az Anjou-ház «contra Andreám potestatem acciperet». 
Trónkövetelők, trónviszályok fölött döntött a szentszék sok-
szor s anélkül, hogy az országok függését hagsúlyozta volna. 
Míg itt a pápai beavatkozást mindig azzal magyarázzák a 
római iratok, hogy Magyarország különösen a szentszékhez 
tartozik. Ezért tiltakoztak a magyar főpapok és főurak, hogy 
a pápa adjon nekik királyt. Ld. mindezekre Theiner: i m. 
373. t., Pauler : i. m. 423. és 435. 11. a krónikákra Id. Chr. 
Dubnicense Mátyás FI. kiadása H. H. Font. Dom. III. 111. I. 
Chr. Pictum u. o. II. 228.1., Chr. Budense Podhradszky kiadása 
1838-ból 217. 1. Chr. Salisbur a Font. rer. Austr. 1.394.1. és a Chr. 
Aulac Regiae a Font. rer. Boliemicarum IV.84.1.Ez utóbbi króni-
kák szerint VIII. Bonifác «députavit pro rege» Károlyt. Legérde-
kesebb azonban haselbachi Ebendorffer Tamás «Chr. Aus-
triacum»-jának előadása: «Sed quia Divina potestas novit 
flagellare quos diligit, huic Andreae, licet potenter Unga-
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hogj' tiltakozzék a császári udvarban e pápai jog 
bármiféle megsértéséért s neki erről azonnal értesí-
tést adjon.1 

A Rudolffal való tárgyalásait körvonalozó intéz-
kedések után egy másik iratban IV. Miklós János 
püspöknek magyarországi szereplését i r ja körül.2 De 
csak általánosságban. Mindazonáltal meglátszik, hogy 
már értesült III. Endre megkoronáztatásáról. A pápa 
szavai, a melyek a követet arra intik, hogy különö-
sen azokat figyelmeztesse, «qui sibi dicunt jus ali-
quod coinpetere quomodolihet in Regno praefato», a 
római pápa ősjogára, a mely szerint Magyarország 
ő hozzá tartozik, Rudolf után Endrét tar t ja szem 
előtt.3 

Ezek az utasítások nem sok eredménnyel j á r -
tak. A jesi-i püspök 1291-ik év vége felé ért 
hazánkba. De alig jött be, érezte, hogy nem sokat 
tehet. Az 1290-iki óbudai országgyűlés után III. Endre 
hatalma megerősödött.4 A főpapság Lodomér eszter-
gomi érsekkel erősen állást foglalt mellette. így 
János követ igazán csak azokat nyerhette meg, a 
kik Endrét kezdet óta nem szívelték s már előbb 
fegyvert fogtak ellene.5 Különösen hasztalanul hang-
súlyozta, hogy Magyarország kezdettől fogva a római 
egyházhoz tartozik. A főpapság illedelmesen visel-
kedett vele szemben s engedelmeskedett is neki, 
a hol egyházi ügyről volt szó. Viszont azonban 
III. Endre mellé sorakoztak s itt nem tűrtek beavat-
kozást, mert szentül meg voltak győződve, hogy 
királyuk Árpádvér, tehát teljes joggal uralkodik.6 

így a követ inkább ártott az országnak, mint hasz-
nált, mert szentesíteni látszott az Endre ellen fegy-
verkezőknek, mint Kőszeghy Ivánnak eljárását, 
a ki rögtön felhasználta az alkalmat önmaga tisz-
tázására. János követ előtt esküt tesz, hogy csak azt 
ismeri el törvényes királyának, a kit a pápa kijelöl 

riae gubernaret habenas, suscitavit competitorem Carolum, 
Caroli Regis Siciliae (ilium, ad elamorem quorundam Baro-
n u m . . . apud Bonifacium octavum de alio Rege sibi dando 
desudantium : qui et praefatiim Carolum designavit Regem 
et ad Ungariam destinavit, praetenderts, quod in praejudicium 
Romanae ecclesiae fuisset ab episcopis Ungaris coronatus 
Andreas.» Ld. Font. rer. Austriacarum II. 766. 1. Itt említjük, 
hogy Karácsonyi János szerint is (ld. egyetemi tanár korá-
ban kiadott litografált «Magyar Egyháztörtenet»-ét a 15. 1.) 
«a pápák IV. László halála után önként akartak királyt adni» 
az országnak, mert azt hitték, «hogy szent István egykoron 
az országot a szentszéknek úgy ajánlotta föl», mint Guiscard 
Róbert, vagyis azt hitték, hogy Magyarország hübérországa 
a szentszéknek. 

1 Theiner : i. m. 373. 1. 
2 U. o. 
3 Ezen a véleményen van Fraknói is (i. m. 100. 1.). Úgy-

szintén Pór Antal «Miklós ostiai püspök követsége Magyar-
országon» cimű értekezésében. Ld. Uj M. Sión 1885., 322. 1. 
Az oklevelet ld. Theiner i. m. 373. 1. 

4 Pauler: i. m. 416. 1. 
s U. o. 435. 1. 
0 Fraknói : i. m. 101. 1. 

és megerősít.1 Ez a körülmény csak tetézte a zava-
rokat, a melyek amúgy is tépázták az ország egy-
ségét. Annyival is inkább, mer t az Anjouk is raj ta 
voltak, hogy Kőszeghy Ivánban s híveiben szítsák 
az elégületlenséget.2 Ily viszonyok között panasz-
kodhatott Mária, az Anjou II. Károly hitvese, hogy 
fivére, IV. László, halála után csak az erőszak ural-
kodik az országban.8 De ennek bizony jómaga volt 
a legfőbb oka. 

Mária eddig «Magyarország királyné»-jának ne-
vezte magát. 1292. j anuá r 6-ikán lemond e jogáról 
és fiát Martell Károlyt ruházza fel vele, a kit aztán 
Aix-ban meg is koronáznak.4 A jesi-i püspök azon-
ban ekkor sem tehetett semmit sem az érdekükben. 
Még egy ideig az országban tartózkodik. Eléggé 
tájékozódott m á r az állapotokról s csak azt várta, 
hogy Rómából ú jabb utasításokat kapjon. De ilye-
neket már nem kaphatott . 1292. április 4-én meghal 
IV. Miklós pápa. Mire a követ is visszatér Rómába. 
A magyar krónikáknak igazuk van, mikor azt jegy-
zik meg, hog}' János követnek semmit sem sikerült 
elérnie.5 

A pápa halála után hosszas vajúdás állott be a 
szentszék betöltésénél. Az Anjouknak pedig nagyon 
érdekükben volt, hogy az minél előbb megtörténjék. 
Latba vetették befolyásukat s kezdeményezésükre 
egy jámbor , de gyámoltalan embert választottak meg 
pápának, a kit kényük-kedvük szerint irányíthattak.8 

V. Coelestin azonban nem sokáig ült a pápai tró-
non. A bibornokok végre is lemondatták. Helyébe 
aztán egy idős, de lánglelkü férfiú került Péter örö-
kébe: VIII. Bonifác 

Az Anjouk sietve a cselekvés terére lépnek. 
V. Coelestin épen akkor mondot t le, midőn a ma-
gyarországi ügyek kerültek volna döntés alá. A leg-
rosszabb időben búcsúzott el a pápai tróntól, míg 
könnyű lett volna az Anjouknak a Nápolyban tar-
tózkodó Coelestint bullák, követek küldésére rábírni. 
De akkor más dolguk akadt. Most aztán annál 
érzékenyebben sújtotta őket Coelestin lemondása. 
Mivel azonban ezen már nem lehetett segíteni, arra 
törekedtek, hogy VIII. Ronifácot megnyerjék céljaik-
nak. Az új pápának azonban egyéb ügyei támadtak. 

Európa képe ugyancsak szomorú volt ebben a 
korban. Testvérharcok dúltak mindenütt hatalmi 
érdekek miatt. Trónkövetelők itt is, ott is. S ezen 
általános zűrzavarban, ha valakinek, úgy a pápának 

1 Theiner: i. m. 385. 1. későbbi oklevél, a melyben hi-
vatkozás történik Iván esküjére. Pray: Hist. Reg. Hung. 1. 
330. lap. 

2 Pauler : i. m. 424. és 436. 11. 3 U. o. 4 U. o. 
5 Chr. Dubniciense ld. Mátyás Fl. H. H. Font. Dornest. 

III. 111. 1. Chr. Budense 217 1. 
6 Hergenröther : i. m. 582. 1. A nápolyi király fiával 

együtt megjelent Perugiában, hogy siettesse a pápaválasztást. 
Hefele : i. m. VI. 269. 1. Fraknói : i. m. 102. 1. 

7 Hergenröther : i. m. 584. 1. 
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kellett rendet teremtenie. Bonifác teljesen átértette 
kötelességét. Nagy cél lebeg szemei előtt: békét 
teremteni mindenütt , aztán egyesiteni a fejedelmeket 
a szentföld elfoglalására.1 Nemes lélek, nagy ember, 
«a ki utóljára akarta megkísérteni, hogy a pápaság 
középkori hatalmát, az egyházi és világi felsőbbsé-
get diadalra vigye».2 De a dolog nem sikerült. Új 
szellem, új emberek ! A középkori «universalizmus» 
haldokolni kezd és m á r jelentkezik az «individu-
alismus»-nak halovány előjele: a «nacionalismus».3  

A XI—XIII. századi emberek nagy lelkesedése a 
pápaság iránt elérte delelőpontját. A középkor utolsó 
nagy pápája, Bonifác, még a hatalom legmagasabb 
pont ján mutatkozik. De a hatalom mellett lát juk 
m á r a hanyatlás jeleit is. A pápai «mindenhatóságot» 
kezdik támadni . A nagy olasz költő, Dante már a 
világi hatalom önállósága mellett száll sikra «De 
monarchia» cimű munká jában . Utána Occam Vilmos 
(f 1347.), Behenburgi Luitpolt (f 1334.), Menandrino 
Marsilius (f 1328.) és mások ugyanazt cselekszik.4 

Pap József. 

A szent áldozás jellemképző ereje. (in.) 
Érdekes volna még kifejteni, hogy miként folynak 

az összes jel lemhibák az egyetlen forrásból. De ez 
nagyon elterelne a felvett tételtől s azért csak hivat-
kozunk reá. Az ész elvesztette a helyes mértéket 
s ezzel az akarat az érzékiség, torkosság, harag, 
kevélység, hanyagság rabja let t ; elhagyta az erő 
forrását s önmaga felé fordult s ezért lett félénk, 
hiú, dicsvágyó, ál lhatat lan; fonáksága miatt lett igaz-
ságtalan, hálátlan, kapzsi, gyűlölködő; vaksága miatt 
lett vakmerő, cselszövő, anyagtúró. Növeli e bűnla j -
stromot a személyes bűnökből származó rossz haj la-
mok hosszú sora. Ez az az állandó kötelék, a mely 
mindenkit fogva tart. Hol marad e mellett a jó ra-
való ha j landóság? Úgy hiszem, hogy — ha nem 
semmisülhetett meg, legalább is eltért eredeti irá-
nyától — az ész vagy a dolgok valódi rendjének 
megfelelő cselekvésmódtól. Mindennek forrása a 
rendetlen önszeretet, a mely az Isten mindenek 
felelt való szeretete helyébe lépett. Ha igaz Kölcsey-
nek e ki jelentése: az emberben, mint minden állat-
ban, önszeretet nagy mértékben lakik; s ez a ter-
mészetnek azon kétértelmű ajándéka, a mely a 
szerint, mint irányoztatik, vagy segédünk lehet min-
den jóra, vagy vezérünk minden gonoszra:5 úgy igaz 

1 Hergenröther : i. m. 585. 1. Fraknói : i. m. 102. 1. Min-
denekelőtt kibékíti a francia és angol királyt, az Anjoukat s 
az Arragoniai-házat. S érdekes, Magyarország ügyeibe nem 
avatkozik. Hefele: i. m. VI. 285. 1. 

2 Erhard : Der Katholizismus und das 20. Jahr. 1902. 
kiadás. Stuttgart—Wien. 39. 1. 

3 U. o. 
4 Ld. Dr. Werner Rezső : A bölcsészeti jogtudomány 

történelme. II. kiadás 1881. 31—34. 11. 
» I. m. 116. 1. 

az is, hogy az első bűn után — felsőbb segítség 
nélkül — vezérünk volt minden rosszra. Meddig 
terjed ez a megsebesülés, más szóval mire képes 
saját erejéből a megsebesült emberi természet? Ma-
gától értetődik, hogy természetfeletti tényeket nem 
haj that végre, mert erre még ereje sincs. Hanem a 
benne rejlő erőknél fogva, u j abb erők beoltása nél-
kül mit várhatunk tő le? Az ész megismeri a termé-
szetes igazságok nagyobb csoportját is, de a tudat-
lanság sebe miatt morali ter képtelen teljesen, téve-
déstől menten és könnyedséggel megismerni. Az 
akarat képes a megismert erkölcsi rendet megtar-
tani, de a rendetlen önszeretet sebe többnyire tehe-
tetlenségre kárhoztatja. A kisebb kísértéseket még 
magától is meggyőzi, lia nem tartanak sokáig, de 
m á r a hosszas és nehezebb kísértések földhöz vág-
ják. A bukott természet, még ha teljesen megismerné 
is az erkölcsi rendet, így kiáltana fel a költővel: 
látom a jót (azaz tudom) s helyeslem és mégis a 
rosszat követem. 

Ezek után mi bátran alkalmazzuk Komócsy I. 
a nemi ösztönről tett kijelentését a jel lemre is : 
«a bukás oka, akárki mit mondjon, nem a fiziolo-
gikus ismeretek hiánya, hanem hiánya annak az 
erkölcsi erőnek, mely az ösztönt szabályozza.»1 

Maga szent Pál is bizonyítja ez igazságot: «találok 
tehát jót akarván cselekedni törvényt magamban, 
a mely szerint a rossz hozzám van ragadva. Mert 
gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember 
szerint, de más törvényt látok tagjaimban, a mely 
ellenkezik elmém törvényével s a mely engem bűn 
törvényének rabjává tesz s ez tagja imban van. Én 
szerencsétlen ember ! ki szabadít meg engem e 
halálnak testéből? Az Isten malasztja a mi Urunk 
Jézus Krisztus által. így én magam elmével Isten 
törvényének szolgálok, testtel pedig a bún törvényé-
nek.»2 A természet e gyöngeségét csak az tagadhatja, 
a ki még soha sem figyelte meg önmagában vagy 
másokban a természetet. És e gyöngeség manapság 
sajátos viszonyaink következtében még fokozódott. 
Ezért bát ran hangoztatjuk, hogy a természet magára 
hagyott erőivel legalább is nagyon nehéz jellemet 
nevelni. A pogány bölcsek e nehézségeket termé-
szetesnek találták, mer t nem volt kinyilatkoztatásuk, 
de mi felsőbb fény mellett szemléljük e bajok okát 
s joggal kuta t juk az orvoslás módját . Ezek után azt 
kell mondanunk , hogy a megsebesült emberi ter-
mészetnek valamiféle segítségre van szüksége, legyen 
az természetes vagy természetfeletti s következőleg 
e nélkül a jel lemképzés is merő lehetetlenség. 
A beteg emberi természetről is bá t ran k imondjuk, 
hogy egymagában nincs hivatása, hogy vérszegény-
ségében erős (jellemes) nemzedéknek anyja legyen. 

3. Igazat adunk szent Ágostonnak is, a ki így 

1 Komócsy I. : A gyermekek nemi felvilágosítása 37. 1. 
2 Rom. 7, 21—25. 
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szól: «az emberi természet, a mely szerint Ádám-
tól születünk, orvosra szorul, mert beteg.»1 Már pedig 
mint P. Meschler m o n d j a : «a természetes eszközök 
csak egy pil lanatra fékezik meg és tart ják távol a 
rossztól az embert, de nem tudják átalakítani»2 azaz 
az emberi természetet gyökerében megorvosolni. 
Pelagius az isteni kegyelem ellensége — akárcsak 
valamelyik modern pedagógus — hallani sem akart 
az isteni erőnek az emberi életbe való beavatkozásá-
ról. Hogy sebesíthette meg a bűn az emberi termé-
szetet? kérdezte nagy merészen. Úgy mint az étel 
megvonása halálosan megsebesíti a testet, felelte. 
Adjuk vissza a testnek a megvont eledelt s újból 
meggyógyul. A lélek eledele Isten s a mióta nem 
eszi, egyre panaszkodik : megszáradtam mint a széna, 
szivem kiaszott, mert elfelejtettem megenni kenyere-
met. A természet gyógyítója Isten, de ki szerzi őt 
vissza? Maga Isten, a ki úgy szerette a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta érte. A Fiú halála árán vásá-
rolta vissza az elvesztett eledelt, a legdrágább gyógy-
szert. E gyógyszernek mindenekelőtt az ember ön-
tudatát kell meggyógyítania, mert ez azután a benne 
rejlő energia fokához mérten átalakul és átalakít 
egyebet is. Milyen lesz a kegyelemmel felruházott 
ember ön tuda ta? Ez öntudat erejében az ember 
magáénak mond ja mindazon mennyei adományokat 
és erőket, a miket az isteni mindenhatóság teremt-
ményeinek juttathat . Mihelyt emez erejének tudatára 
ébredt, kezdetét veszi az új élet. 

Az öntudat csak az önismeret tövén fakad. A hol 
nincs önismeret, öntudat sincs s viszont minél töké-
letesebb az önismeret, annál teljesebb az öntudat is. 
Végre is az öntudat nagyságát az egyéni érték töké-
letes és igaz megismerése határozza meg. Már pedig 
ki ne látná, hogy ez az önmagára való reflectálás-
sal j á ró önismeret mennyi nehézségbe ütközik? Ezért 
van, hogy oly kevés az öntudatos vagyis a saját 
erejének és méltóságának tudatában élő ember. Álla-
pítsuk meg, hogy mennyiben emeli a kegyelem az 
egyéni értéket s így az öntudatot. Világos, hogy minél 
többre becsüljük a malasztot, annál nagyobb lesz 
öntudatunk is, mert a malaszt egyéniségünkbe olvad, 
mienk lesz, velünk él s mintegy eszünk kiegészítő 
részét képezi. Először i smer jük meg a malasztot s 
azután megbecsülhetjük értékét s vele együtt egyéni-
ségünknek kölcsönzött becsét. 

Mi a malaszt ? A malaszt ker. kath. felfogás sze-
r in t : lelkünkbe öntött isteni ajándék. Epoly szellemi 
valóság, mint a lélek vagy angyal, csakhogy nem 
létezik egymagára (in se), hanem mindig valamely 
már meglevő lényben lakik. Drágább, mint a terem-
tett dolgok együttvéve, mert ez a malasztnak, mint 
tisztán természetfeletti jónak, a természete. Magasz-
tosabb, mint a csoda, mert nem a testnek, hanem a 
léleknek ad életet s mert az isteni szentség részeseivé 

1 De natura et gratia contra Pelagium c. 3. 2 i. m. 50. 1. 

tesz. Új természetet ad nekünk, a mely új életnek a 
gyökere. Természetes, hogy ez új élet mellett meg-
marad a régi is, de az ember általában többre ké-
pes, mer t új erők bir tokába jut . Ez új erők mind a 
magasabb természetben gyökereznek. E szerint az 
emberben hármas természet van : az érzéki, eszes 
és természetfeletti. A két előbbi korlátolt az utóbbi 
bizonyos értelemben végtelen, azért a míg amazok 
csak egy bizonyos fokig tökéletesíthetők, addig ez 
határtalanul fejlődhetik. A kegyelem végre Isten 
fiaivá tesz. Szent Anzelm szerint : Isten emberré lett, 
hogy az ember Istenné legyen, Isten valóságos Fia 
tett bennünket Isten fogadott fiaivá. Az új termé-
szet közlése emez istenfiúság alapja. E méltósággal 
megkapjuk az örökösödési jogot is. A mi az Istené 
természet szerint, az a miénk e jog erejében. Esz és 
szív ugyancsak beérhetik azzal, a mivel Isten beéri. 
Isten az emberi természet teremtésekor szolgáivá 
rendel t ; saját természetének közlésekor, barátjaivá, 
fogadott fiaivá és örököseivé tett. íme, hogyan emel 
fel a megszentelő kegyelem a szolgaságból Isten fiai-
nak méltóságába. Csak azután el ne fajuljon ben-
nünk ez istenfiúság öntudata. 

De vegyük kissé szemügyre a kegyelemadta fel-
sőbb életet, az Isten fiainak életét. Valamint az emberi 
test a lélekkel való egyesülés által a létnek maga-
sabb fokára emelkedik, úgy az emberi lélek a kegye-
lemmel való szoros kapcsolat következtében az isteni 
élet részesévé lesz. A test lélek nélkül tetem, a lélek 
kegyelem nélkül halott. Valamint a holt test magá-
tól nem tud egy élő tényt végrehajtani, úgy a lélek 
sem képes magától isteni életet élni. Ezért az élet-
hez lélek, az isteni élethez kegyelem kell. Az ember 
lelke a tiszta szellemekkel rokon s azért nemcsak 
természetében, hanem törekvéseiben is a test ellen-
lábasa. Ezért van, hogy a lélek minden gyöngesége 
dacára is a test feletti ura lomra tör. De teljes ural-
mát a saját természete szerint való élettel és a beléje 
fektetett (természetes) erőkkel soha sem éri el. Ennek 
okát dolgozatunk második részében eléggé meg-
magyaráztuk. Ezért idegen segítségre, külső hatalom 
beavatkozására szorul. A tiszta lelkek legelseje Isten, 
a ki magasabb szellemiségét közli a lélekkel (már a 
mennyire ez lehetséges) s akkor ennek nemcsak 
saját természete szerint kell élnie, hanem a közölt 
isteni természet szerint is. Ujabb kötelesség, mikor 
még' az eddigieket se tudta betöl teni? Igen, de az 
u jabb természet nemcsak a lét magasabb fokára 
emeli a lelket, hanem oly erőket ad neki, a me-
lyekkel úgy régi, mint u jabb kötelességeit is betölt-
heti s a hatalmas test feletti uralmát is kivívhatja. 
Isten megtehette volna, hogy a léleknek természetes 
erőit erősíti meg, de ezt nem akarta. így a kegye-
lem új élet és orvosság egyszerre. 

Már mondottuk, hogy az erős testiség vagy a 
rosszra való hajlandóság magában véve még nem 
bűn, csak arra vezet. Ellentéte a szellemi vagy jóra 
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való hajlandóság, legyen ez csupán a lélek természe-
tének megfelelő vagy az isteni természet szerinti 
törekvés. Már említettük, hogy a lélek működése 
leginkább a gondolkodás és akarás tényeiben nyil-
vánul. A kegyelem is leginkább e két képességbe 
fogózkodik bele, felemeli és isteni tényekre képesíti 
őket, ekkor a gondolkodás és akarás egyúttal az 
isteni élet megnyilvánulásai lesznek. Később még 
látni fogjuk e megnyilvánulás módjá t is. Mi már 
tudjuk, hogy e képességekre nehezedett a bűn lidérc-
nyomása s belőlük áradt ki minden nyavalya az 
életre; ne csodálkozzunk tehát, lia a legbölcsebb 
orvos a baj gyökerén kezdette az orvoslást. 

Az isteni segítség felfegyverzi az elmét, hogy 
Isten úgy ismerje meg, mint maga megismeri Önma-
gát. Ez azért szükséges, mert eszünk saját erejéből 
csak a teremtményekből gondolhatja el magának a 
Fölségest, holott az új élet Isten közvetlen szemléle-
tére jogosítja fel. Az akarat úgy szereti Istent, mint 
ez Önmagát. így emelkedik ki lelkünk a természet 
szük korlátai közül. «Míg Isten lelke nem j ö n hoz-
zánk malasztjával, addig lelkünk a földhöz tapad s 
mint Ádám élettelen teste, nem képes felemelkedni. 
Az égbe akar szárnyalni, hogy az örök nap világos-
ságát élvezze s mint a féreg a földhöz, a teremt-
ményekhez, Isten fönségének lábnyomaihoz tapad. 
Nem tud felemelkedni Istenhez a sas merész röpté-
vel, hogy vele egyesüljön és Őt szemlélje.»1 De a 
kegyelem szárnyakat ad, a melyekkel a földiek fölé 
emelkedhetik, ekkor kicsiny a föld s igazat ad szent 
Cypriánnak, hogy emberi műveket sohasem fog mér-
téken felül csodálni az, a ki Isten fiának tart ja ma-
gát és hogy, a ki képes Istenen kívül mást is csodálni, 
az önmagát taszítja le méltóságának magas polcáról. 
A kegyelem széttöri rabbilincseinket is. Szivünkben 
nyugtalanságot és elégedetlenséget kelt fel, mikor az 
érzékiség vagy az élet kevélysége a bűnök szolgáivá 
tettek. Önzetlen áldozatainkat k imondhatat lan édes-
séggeljutalmazza.Feltételeinketújból és újból eszünkbe 
jut tat ja . De nemcsak egymaga látogat meg, hanem 
magával hozza az erények egész raját . Kell-e még 
több erő ? Római. 

A koadjutorságról. 
Most, hogy a 90 éves Gruscha bécsi érsek mellé 

Nagl Ferenc trieszti püspököt nevezték ki koadju-
torrá utódlási joggal, maga ez a koadjutor i intéz-
mény élénk megbeszélés tárgyát képezi. 

Fejleménye ez az időknek és a viszonyoknak, 
mint sok más intézmény az egyházban s ma a segéd-
püspök (episc. auxiliaris) és a püspöki helynök (vic. 
generalis) nálunk jól ismert kettős intézmény közé 
úgy illeszkedik be, hogy a mennyiben nem a jogi 
könyvek theoriái, hanem az életben mutatkozó értéke 

1 Scheeben : Die Herrlichkeiten der göttl. Gnade. 

szerint taksálom, — nálunk is az utóbbi évtizedekben 
égj' párszor alkalmazták, — egyrészt feleslegesnek, 
másrészt igen kellemetlen intézménynek tartom, melyet 
egyszerűen a történeti emlékek közé kellene sorozni. 

Rendes és mindig óhaj tandó állapot az, ha maga 
a megyés püspök személyesen kormányozza az egy-
házmegyét, s végzi a püspöki teendőket, szóval ha 
csak egy úr intézkedik mindenben. Az ilyen egysé-
ges és mindenki által illetékesnek tartott intézkedé-
sekbe könnyen belenyugosznak a kormányzottak, 
lehet rend és fegyelem. Úgy értem természetesen a 
dolgot, hogy a püspök látogatván egyházmegyéjét s 
minden iránt érdeklődvén, jól megismerkedik a 
viszonyokkal és az emberekkel s hozzáférhetetlen a 
személyi tekinteteknek; szóval igazságos atyja a rá-
bízott nyájnak. Ez az ideális állapot, mely mellett, 
ná lunk különösen, hol az anyagi értékek és a lelki 
kvalitások annyira összefonódnak, lehet úgy ahogy 
tűrhető viszonyokat teremteni az egész vonalon. 

Ha a megyés püspök bármely körülménynél 
fogva segítségre szorul, a kormányzati teendőkben 
vikáriust nevez ki magának oly jogkörrel, a minőt 
neki adni jónak lát ; a püspöki teendőkben káptala-
nának egy tagját fölszentelteti püspökké, a ki he-
lyette bérmál és új papokat szentel. Ez m á r nem 
ideális állapot ugyan, de még mindig olyan, hogy 
az egyházmegyében mégis csak egy úr marad, meg-
osztott hatalommal, de az összes kormányzat i szá-
lak mégis csak az ő kezében futnak össze. S ez 
gondolom elég minden lehető körülmények között, 
míg a megyés püspök megyés püspöknek marad. 
Ezen a két, esetleg csak egy segítő személyen túl 
menni nem követelménye az ügymenetnek s nem 
érdeke az egyházmegyének. 

Vegyük azonban azt az esetet, hogy a megöre-
gedett megyés püspök mellé koadjutort neveznek 
ki utódlási joggal. Mi ennek az esetnek a kinézése 
a gyakor la tban? A hány esetet ismerek, alig esett 
ilyenkor választás egyházmegyei p a p r a ; hanem ide-
genből hoznak valakit, mint most a bécsi esetben, 
a kit püspök-utódnak szemeltek ki. Ha hozzávesszük 
ehhez még azt a fontos lélektani körülményt is, 
hogy maga a segítendő megyés püspök talán a leg-
ri tkább esetben látja szükségesnek az ilyen kineve-
zést, attól a pillanattól fogva, a mint a kinevezés 
megtörtént, két ember érzi magát igen kellemetlenül : 
a püspök és a koadjutor. Ne is vegyük rossz néven 
az öreg embertől, ha bántja , hogy még életében be-
mutat ják neki az u tód já t ; mert hiszen az afféle kézzel-
fogható figyelmeztetés, hogy ő m á r nemsokára megy 
vagy legalább is hogy mehet. Természetes, hogy 
nem jó szemmel nézi a koadjutort . A koadjutor 
meg nem tudja, legalább az első időben, mit is 
csináljon az új szituációban, mert hiszen minden 
jog az öreg püspök kezében van. Neki alig ju t lakás, 
teendője meg nincs. Amint azonban kissé körülnéz, 
észreveszi, hogy a jogok és a javak kezelésében 
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itt is, ott is történik valami, a mi abba a jövő alaku-
lásba, az ő jövőjébe esetleg nagyon is belevág, a mi-
hez már neki is lehetne szava; ez nyugtalanítja. Az 
emberek is megérzik a nyugvó és a kelő nap közti 
különbséget s emberek lévén, nem csoda, ha inkább 
a kelő nap felé kacsintgatnak. Sok embert részvét 
fog el az egyikkel szemben, a másik részét a remény 
táplálja a fiatalabbal szemben s kifejlődhetnek mos-
toha körülmények — és talán soha sincs is más-
kép — melyek annyira nincsenek a tekintély és az 
egyház érdekében, hogy miattuk fönnebb ezt az 
intézményt egyrészt felesleges, másrészt igen kelle-
metlen intézménynek mondottam. 

Felesleges; mert lia a megyés püspök öreg kora, 
vag}' másnemű gyengélkedése dacára is megmarad 
a püspöki szék birtokában, mindent, a mire szük-
sége lehet, nevében és helyette elvégez az oldala 
mellett levő fölszentelt püspök (segédpüspök) és az 
általános helynök, a k i k alárendelt saját papjai lévén, 
vele fungálnak s vele veszítik el ha táskörüket ; 
mégis csak egy az úr s az előre beállított utód nem 
zavarja a jelent. A mi magyar viszonyaink között 
ez teljesen elegendőnek bizonyul. Tehát a koad ju-
torság felesleges. Hogy pedig addig, inig a megyés 
püspök a székében iil, a kellemetlenségeknek milyen 
kiapadhatat lan forrása a koadjutorság, arról mindenki 
beszélhet, a ki az efféle intermezzónak valaha köze-
lebbi vagy távolabbi szemlélője volt. 

Lehet azonban rendkívüli eset is, mikor az 
öreg vagy beteg püspök maradása semmiképen sem 
válik az egyházmegye javára. Ha t. i. a megyés püspök 
öregsége s vele já ró fizikai, esetleg lelki gyengesége 
miatt többé kormányozni nem képes. Mi akkor a 
teendő? Az egyetlen mód és sokkal célszerűbb a 
koadjutorságnál : helyezzék tisztességes ellátás mellett 
nyugdíjba s nevezzenek ki helyébe új megyés püs-
pököt, mintha az előd meghalt volna. Ilyesmi tud-
tommal nemrég történt Brixenben Aichner Simon 
püspökkel, ki kolostorba vonult s utód vette át az 
egyházmegyét. Úgy hallom, a mostani római egyház-
jogi kodifikátorok is tervbe vették ezt a módot. 

Nálunk ez még meglehetősen ismeretlen eljárás, 
pedig az egyetlen, mely az illető egyházmegyének 
javára válik. A hosszasan betegeskedő vagy tehetet-
lenné vált öreg püspök alatt elfajulnak az egyházi 
állapotok, sokszor hosszú időre, ez pedig ma nagy 
hátrány, mikor a társadalom átalakuláson megy 
keresztül s tevékeny, éber őröket kíván a vajúdó kor. 

De maga a nyugdíjbahelyezés is sokkal ember-
ségesebb eljárás és kevésbé kellemetlen az öreg 
napja iban nyugalmat s nem mindennapi izgalmat 
kívánó öreg emberre, mint maga mellett folyton 
látni a koadjutor t cum jure successionis. A mi pe-
dig magát a koadjutor t illeti, annak is jobb sorsot 
kívánok az olyan helyzetnél, mint a minőbe koad-
jutorsága tartalma alatt kerül. 

Jó volna tehát ezt az intézményt egyszerűen a 

történelmi emlékek közé sorozni s inkább behozni 
a nyugdíjazás törvényét; én ezt emberségesebbnek 
találom amannál , az egyház javára pedig feltétlenül 
hasznosabbnak. Dudek. 

r 

Óhitű és újhitű áramlatok a szocializmus 
eszmevilágában. (in.) 

(Különös tekintettel a magyar szociáldemokráciára.) 

I I . A t a k t i k a k é r d é s e . 

A marxista gazdaságtani elvekből önként folyik 
a forradalmi harcmodor. A mai társadalmi viszo-
nyoknak negációját Marx szerint fegyveres forra-
dalommal kell megvalósítani. A tőkés termelőrend-
szer benső erői előkészítik a revolúciót, a proletá-
riátus majd végrehajt ja azt. Feuerbachról írt jegy-
zeteiben forradalmi gyakorlatot követel ; a Proudhon 
ellen írt könyvében1 pedig azt hangoztatja Marx, 
hogy a mai osztályharcnak általános brutális össze-
ütközés lesz a vége. Az osztályállamnak baromi 
erőszaka, úgymond, csakis erőszakkal törhető meg. 

A kommunis ta kiáltványban (1848) olvassuk, 
hogy a kommunis ták nem titkolják céljaikat, me-
lyeket csak a mai rendnek felforgatásával érhetnek 
el. «Az uralkodó osztályok reszkessenek ! A k o m m u -
nista forradalom j ö n ! A proletároknak nincs vesz-
tenivalójuk. Legföljebb rabláncaikat veszíthetik el. 
De megnyerhetik a világot!»2 Az egyedüli és leg-
egyszerűbb eszköz a kommunis ta terror.3 Később 
kevesebb optimizmussal nyilatkozott a forradalomról , 
de a gótai p rogramm éles bírálatában újból elfogja 
őt a láz. A Kapital I. kötetének alaphangja forra-
dalmi. A III. kötet már tartózkodóbb. 

Engels Frigyes is sokáig volt apostola a forra-
dalomnak. Anti-Dühringjében4 azt mondja , hogy az 
ő pá i t j a legforradalmibb pár t azok között, melyeket 
a történelem ismer. Később a forradalmi kedv erős 
decrescendóját észleljük írásaiban, míg végre 1895-ben, 
élete alkonyán, a forradalmi romantikából végképen 
kiábrándult.5 

Azonban az orthodox marxisták ma is hívei 
a forradalmi gondolatnak.8 Ők első sorban rom-
bolni akarnak. Az apró reformocskákkal be nem 

1 Marx, Das Elend der Philosophie, Stuttgart, 1892. 
2 így szól a kiáltvány vége. 
3 «Es gibt nur ein Mittel, die mörderischen Todeswehen 

der alten Gesellschaft, die blutigen Geburtswehen der neuen 
Gesellschaft abzukürzen, zu vereinfachen, zu concentriren, 
nur ein Mittel — den revolutionären Terrorismus.» Neue 
Rheinische Zeitung, 1848. nov. 7. 

4 Engels, Herrn Eugen Dührings' Umwälzung der Wis-
senschaft, III. kiad., Stuttgart, 1894. 

6 Marxnak «Die Klassenkämpfe in Frankreich 1846 bis 
1850» c. munkáját Engels előszóval látta e l ; ez előszóban 
föladja a forradalmi gondolatot. 

6 V. ö. Karl Kautsky, Die Revolution, Berlin, 1907, II. 
kiadás. 
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érik. A társadalmi kérdést, mondja Liebknecht, 
palliativ eszközökkel, kegyelemlevesekkel, fogyasz-
tási szövetkezetekkel megoldani nem lehet. A mar -
xisták kezdettől fogva erősen elleneztek minden 
olyan mozgalmat, melynek célja volt a munkások 
sorsán enyhíteni, a társadalmi ellentéteket csök-
kenteni.1 Nekik forradalom kell, ez pedig annál 
előbb fog megjelenni, minél jobban elkeserednek a 
munkások és minél élesebbre hegyződnek ki az 
osztályellentétek. A tőkés termelés összeomlási 
folyamatát nem lassítani, hanem siettetni kell. Elő 
kell készíteni a proletáriátusnak diktatúráját , mely 
a «nagy napon» a mai ál lamrendet fölváltja. Hogy 
a forradalom-váró óhitűek a szakszervezeti és a 
szövetkezeti tevékenységért soha nem lelkesedtek, 
az természetes dolog. Az ő harci eszközeik : a sztrájk 
és az osztálygyülölet szítása, a munkástömegek szen-
vedélyeinek fölkarolása, az örökös rekrimináció. 
A közelfekvő részlet-követelések mellékesek; fődolog 
a végcél, a világfelfordulás ( ő i b e l ) . 

A revizionizmus az alaptannal együtt a forra-
dalmi harcmodor t is elveti és revolúció helyett 
reformot követel az egész vonalon. A fennálló rend 
alapján, úgy vélik ők, fokozatos reformokat kell 
létesíteni, a munkásságnak anyagi és szellemi szin-
táját emelni. A mai társadalmat szervesen, lépésről-
lépésre kell átalakítani. Küzdjünk első sorban azért, 
a mi lehetséges. így hirdette azt m á r a 90-es évek 
évek elején Vollmar,2 a kinek «possibilizmusát» 
hevesen támadták az óhitű Bebel és Liebknecht. 
Vollmar hatalmas szövetségtársat nyer Bernsteinban, 
a ki főleg a Marx-féle «katasztroíizmus»-ra mér 
súlyos csapásokat. A «nagy nap» magától nem jön, 
mesterségesen előidézni szintén nem lehet; nem 
marad más hátra, mint az apró, áldásos kultur-
munka. A reformisták Bernsteinnel élükön nem 
rombolni, hanem alkotni akarnak. 

Céljuk: a munkásságot gazdaságilag erősíteni 
és nevelni a jövő számára. Az általános választójog 
révén érvényesülni kell a parlamentekben. Ha az 
óhitűek a par lamentar izmusba belementek, változ-
tassák meg elméletüket is és a taktikát az egész 
vonalon ahhoz alkalmazzák. Elavult frázisok hangoz-
tatása retrográd dolog. A proletárok diktatúrája, 
melyet az orthodoxok szünet nélkül hangoztatnak, 
Bernstein szerint célszerűtlen és keresztülvihetetlen 
ábránd.3 A szociáldemokrácia, ügymond, nem tekinti 
céljának, hogy a polgári társadalmat felforgassa. 
Nem szándéka proletarizálni a polgárokat, hanem 
polgáriasítani a proletárokat.4 

Erre a célra a leghathatósabb eszköznek tekintik 

1 Sok óhitű nyilatkozatot közöl Cathrein, Sozialismus, 
1906, IX. kiad., 70. 1. 

2 V. ö. G. v. Vollmar, Über die nächsten Aufgaben der 
deutschen Sozialdemokratie, München 1899. 

3 I. m. 127. 1. « U. o. 128. 

az újhitűek a szakszervezeti és a szövetkezeti tevé-
kenységét. Marxék, mondja Bernstein, forradalmi 
velleitásaik miatt a szövetkezeti tevékenységet nem 
méltányolták.1 Pedig a munkás-fogyasztási szövet-
kezetek eddig is sokat tettek a kizsákmányolás 
ellen, erősítik a munkásságot mind vagyonilag, 
mind társadalmilag és szép jövő vár rá juk Német-
országban, Angliában, Franciaországban és Belgium-
ban egyaránt.2 A szakszervezeti és szövetkezeti 
munka neveli és súlyosabbá teszi a munkásosztályt. 
Ebben az i rányban céltudatosan előre kell haladni. 
Ámde nem a bujtogatás, a kedélyek tüzelése vezet 
itt célhoz, hanem az átgondolt, apró, kitartó kul tur-
munka. A szakszervezeteknek feladata a tőke 
mindenhatóságát megtörni. Ők maguk nem vál-
hatnak ugyan az ipari életben döntőkké, de hat-
hatósan előmozdítják a demokráciát . 

S a helyesen fölfogott taktikának ez a demok-
rácia a főcélja. Ne felfordulást csináljunk, úgymond, 
hanem demokráciát . Ért pedig ezalatt Bernstein «oly 
társadalmi állapotot, melyben egy osztály sem fog 
birni privilégiumokat a közzel szemben».3 Nem 
szabad eme demokráciát összetéveszteni az anar -
chiával. Lesz ott is alárendeltség, rend, sőt osztályok 
is lesznek,4 de nem lesz osztályuralom. A demo-
krácia nem fogja megalapítani a proletáriátus egyed-
uralmát, mint ahogy Marx gondolta, de azért a 
haladás hata lmas tényezőjévé teheti a munkásságot, 
a mint azt az Egyesült Államoknak, Franciaországnak, 
Skandinaviának példáján világosan láthatjuk. Azért 
ez a demokrácia a legközelebbi cél, a távol jövő 
céljai nem fontosak. A szocializmus, m o n d j a a 
revizionista Iglessias,5 nein vérfürdőkkel, hanem tör-
vényes, civilizált eszközökkel akar ja elérni céljait. 

Erre a kri t ikára az óhitű reakció nem késhetett. 
Kautskynak, Bebelnek, Plechanownak, Mehringnek 
heves cikkei után a pár tnap elé kerül az ügy. 
A stuttgarti pá r tnap haboz, a hannoveri (1899) mái-
határozatokat is hoz. A pártgyűléseken a palléro-
zottabb marxista doktrinérek vezetnek, ők fogal-
mazzák a határozati javaslatokat, ámde ezekbe egyre 
nagyobb adagokban revizionista vért kénytelenek 
ömleszteni. így a hannoveri határozati javaslat 
erősen hangoztatja ugyan az osztályküzdelmet, eleje 
és vége intranzigens frazeológiával van felcico-
mázva, ám ereiben reformista vér lüktet. Elfogadja 
a polgári pártokkal való elvi alkúnak, a gazdasági 
szövetkezeteknek eszméjét, nem ragaszkodik a hiva-
talos programm betűjéhez, a proletár diktatúra 
helyébe az «összesek javát» teszi. A megelőző 
vitában a pártgyűlés feladta az összpontosul ás-, a 
proletárelnyomorodás-, a krizis- és a Kladderadatsch-
elméletet és az erfurti p rogrammnak első négy 

1 U. o. 96. 1. 4 U. o. 123. 1. 
2 U. o. 104. és kk. 11. & Bernstein, i. m. 139. 1. 
8 U. ö. 122. 1. 
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pontját.1 Ily körülmények között a Bernstein-párt-
árnyalat a határozati javaslatot vigan aláírhatta. 
A Bernstein-vita a lübecki (1901) pár tnapon meg-
ismétlődött és jóllehet a revizionisták föllépésében 
a férfias bátorság ez alkalommal sem volt túltengő, 
a pár tnap elismerte az önbírálat szükségességét és 
azóta az opportunista, posszibilista, újhi tű áramlat 
egyre jobban zavarja a nyakas, radikális, igazhitű 
marxizmus vizeit. 

A «Vorwärts» és a «Neue Zeit» orthodox stilusban 
írnak, a «Sozialistische Monatshefte» pedig sűrűn 
hozza az újhitű cikksorozatokat. Az igazhitű táborban 
a leghangzatosabb nevek a már említett Kautsky, 
Bebel, Liebknecht, Plechanow, Mehring; a revizio-
nista tábornak legjobb erői Vollmaron és Bern-
steinon kívül Auer, David, Molkenbuhr, Heine, Kolb, 
Jaurès, Thomas, Vandervelde, Anseele, Turati, Knus-
den, van Kohl, Pernerstorfer stb. 

A német szociáldemokrácia régen felhagyott a 
forradalmi romantikával, revolúciós pártból evolúciós 
párt tá fejlődött. Szakszervezeteiket és szövetkezeteiket 
fejlesztik és szociáldemokrata szellemmel telítik.2 

A francia szociáldemokrácia szintén elhagyta a 
blanquizmus tojáshéjait és törvényes úton igyekszik 
érvényesülni a parlamentben, szakszervezeteiben és 
szövetkezeteiben. A túlzó forradalmi szindikalizmus 
ú jabban sok hivőt hódított el ugyan a par lamentár is 
irányból, de úgy látszik, hogy a józanabb elemek 
továbbra is vezetni fognak. 

Legmérsékeltebb az angol munkásság, mely a 
szövetkezeti tevékenységre helyezi a fősúlyt, szívesen 
igénybe veszi az állam támogatását és nem él-hal a 
«political action»-ért. 

A belga szociáldemokrácia végképen megtisztí-
totta programmját a marxista frazeológiától, m u n k a -
terve a legmodernebb, szövetkezeti tevékenysége leg-
átgondoltabb és legtartalmasabb. Vele minden tekin-
tetben lépést igyekeznek tartani a józan férfiak által 
vezetett dán szociáldemokraták. Hollandiában a 
Domela-Nieuwenhuis-féle anarchista szellemet úgy a 
politikai mozgalomból, mint a szakszervezeti akcióból 
a józanabb elemek Troelstra és van Kol vezetése alatt 
szerencsésen kiszorították. 

Az olaszok Filippo Turati vezetése alatt a 
forradalmi marxismusból a reformista marxismusig 
dolgozták át magukat és jóllehet az anarchista 
szellemű újabb mozgalom Ferrivel élén mély sebet 
ütött a Turati-féle újhitű párton, a mérsékelt irány 

1 A két iránynak eme küzdelmével részletesen foglal-
kozik Cathrein, Sozialismus stb. 83. és kk. 11. Az 1909. évi 
lipcsei pártnapon a két irány megint összecsapott. Az ortho-
doxok hangosabbak voltak ugyan, de a revizionizmus eszméi 
előrenyomultak. 

2 Az egyes országok szociáldemokrata pártjait és azok-
nak működését, mai állását csoportosítva leírja Werner 
Sombart, Sozialismus u. soziale Bewegung, VI. kiad., Jena, 
1908, 252—317. 11., azonkívül Cathrein, i. m. 97—127. 11. 

1906 óta mégis fölülkerekedett : a szakszervezeti és 
szövetkezeti mozgalom revizionista kezekben van. 

A u s z t r i á b a n az á l t a l á n o s v á l a s z t ó j o g b e h o z a t a l a 
ó ta n a g y sú ly t nyer t a s z o c i á l d e m o k r a t a p á r t és 
l ényegi leg r e f o r m i s t a i r á n y b a n m ű k ö d i k úgy az 
o r s z á g h á z b a n , m i n t egyre f e j l ő d ő s z a k s z e r v e z e t e i b e n . 

A mi szociáldemokráciánk1 fővonásokban a német 
szociálista pár tnak kópiája. A pár tnak vezetősége 
teljesen reformista, újhitű elveket vall, főleg a gyakor-
latban. Ismeretes dolog, hogy a magyar szociálisták 
1890 óta egyszerűen átvették a német szociáldemokrata 
pár tnak programmját . 1903-ban, a X-dik kongresz-
szuson, revideálták a programmot, melynek bevezető, 
elméleti része most is ómarxista stilusban van 
megfogalmazva, de a törzse, a gyakorlati rész, Bern-
stein szellemében készült. A bevezetés híven ismétli 
Marx elveit a gazdasági determinizmusról, a nagy 
kizsákmányolásról, mely egyre jobban kizárja a kis 
kizsákmányolást, a termelő eszközök társadalmosí-
tásáról és arról a történeti szükségességről, hogy a 
magyar társadalom kollektivizmussá fejlődjék. Ez 
mind óhitű szociálista dogma. Ha következetesen 
ragaszkodnának a marxizmushoz, azt kellett volna 
emez elvekből gyakorlati következtetésképen levon-
niok, hogy a proletáriátusnak a mai termelésben 
működő erőket nem szabad akadályozni, hanem 
támogatni ; mint főteendőt kellett volna megjelölni 
a proletariátus fölvilágosítását, hogy a «nagy napon» 
föladatát gyökeresen teljesítse ; ellenezni kellett volna 
az ál lamnak beavatkozását, békéltető közbelépését, 
mely a szociálista végcél elérését csak hátráltatja. 

Ehelyett azonban a pár tprogramra teljesen újhi tű 
húrokat penget. Mindenekelőtt követeli az általános 
választójogot, hogy az állam működésében a szociá-
lista párt is tevőlegesen részt vehessen; követelik a 
munkásság helyzetének javítását állami intervenció-
val; hetenkint 36 órás munkaszünetet , 8 órás napi 
munkaidőt , kötelező munkásbizlosítást. Szükségesnek 
tartják, hogy az ál lamnak jogköre kiterjesztessék; 
követelik az egyházi birtokok elkobzását, az erdők, 
vizierők, bányák és a közlekedési eszközök köz-
tulajdonba vételét. Szóval demokrat ikus szervez-
kedést akarnak, bizakodnak az állani beavatkozásá-
ban és végcélnak az állami kollektivizmust tekintik. 

A szakszervezetek I. kongreszusuk alkalmával 
elfogadták eme tanokat s 189;) és 1901-ben ellen-
kezés nélkül átvették azt a programmot, melyet a 
politikai párt vezérei számukra kidolgoztak. Ez a 

1 A magyar szociáldemokrácia eszmevilágát hiven vissza-
tükröztetik főleg a pártgyűléseknek hivatalos Jegyzőkönyvei, 
melyeket a párt ki szokott nyomatni, azonkivül a rendőr-
ségnek hivatalos évi jelentései, végre a szociáldemokrata 
lapok és füzetek. Egyébként pedig kitűnően ismerteti szo-
ciáldemokráciánkat L. Jaray, La question sociale et le socia-
lisme en Hongrie c. f. i. munkája. V. ö. még Manteau, Le 
monvement syndical en Hongrie, mouvement socialiste per 
avril 1905. 
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Programm teljesen államszociálista színezetű. A párt-
programmnak gyakorlati részét még aprólékosabban 
kifejti és bizik abban, hogy az állam támogatásával 
törvényes úton megvalósíthatja ama reformokat, 
melyeket a munkásság érdekében szükségesek-
nek tart. 

A párt évek óta egy dologra irányítja minden 
ügyelmét és törekvését: az általános választójog 
megvalósítására. Ezen a réven be akar illeszkedni 
a többi országos pártok keretébe, hogy a parlamenti 
tevékenység út ján eszméinek érvényt szerezhessen. 
E célból olykor forradalmias színezetű cselekedetekre 
is ragadtatja magát, hogy a békés polgárságot meg-
félemlítse és erejét ország-világ előtt fitogtassa. Lénye-
gében azonban a nagy forradalomról, melyet Marx 
megálmodott, mit sem akar tudni. Hogy elérhesse 
az óhitűek által megvetett «morzsákat», nem veti 
meg a szövetkezést olyan polgári pártokkal, melyek 
az általános választójog mellett foglalnak állást. 
Ismeretes dolog, hogy vagy szövetkezett, vagy leg-
alább érintkezést keresett a Fehérvárv-kormánnyal , 
Kristóffynak polgári pártjával, a demokratákkal , az 
agrárszociálistákkal, a nemzetiségiekkel és a Szabad-
iskola embereivel. 

A vezéreknek emez opportunista, kizárólag poli-
tikai cselekvésmódja irányt szab az egész pártnak. 
A szakszervezetek nem lelkesednek ugyan a politikai 
akcióért, nem is keresik a polgári pár toknak 
barátságát, de azért nagyobb forradalmi kedvük 
a párt taktikázásán mit sem változtat. A köznép, a 
magyar proletárok, már temperamentumuknál fogva 
is tüzesebbek a számító többnyire német és zsidó 
vezéreknél; szívesen belemennek a sztrájkokba és 
szeretik az egyenes akciót ; de a pártvezérek a népnek 
ezen revolúciós hevét is csak a saját opportuniszti-
kus céljaikra használják fel : könyű szerrel kivezénylik 
a tömegeket tüntetni, garázda felvonulásokat csinálni, 
más pártokba és szervezetekbe belekötni s egyáltalán 
a közbékét fölkavarni, valahányszor ezt az általános 
választójog érdekében szükségesnek találják. 

A marxista szólásmódok még nem mentek ki a 
divatból, de a szellem a revizionizmusnak és az 
opportunizmusnak a szelleme. 

Jehlicska Ferenc dr. 

Favházi W ü r z b u r g . Két aposztata pap megtérése. — Ez is 
egyházi krónikába tartozik, még pedig annyira, hogy 

világ-
ilyen két eset találkozása talán sosem fordult elő. A dél-

krónikd' afrikai mariannhilli trappista missió közlönyében, a 
«Vergissmeinnicht» ezeidei 1. számában olvassuk a kö-
vetkező történet szórói-szóra : «Már több év óla kalho-
likus pap voltam, — beszéli az egyik — legutóbb plé-
bános-helyettes és több oknál fogva (legfökép azért, 
mert hivatás nélkül léptem az egyházi szent pályára) 
végül annyira sülyedtem, hogy lelkipásztori állásomat 
elhagytam és házasságra gondoltam, sőt katholikus hi-
temet is megtagadtam és protestáns lettem. Protestáns 

hitvallásomat a superintendens kezébe tettem le és mint 
protestáns prédikátor X. városba kaptam meghívást. Ott 
egy protestáns vallású kereskedő leányával jegyet vál-
tottam s a házasságkötésnek hat hét alatt kellett volna 
megtörténnie. Egy este G. protestáns lelkésszel, W. super-
intendenssel és egy evangelikus theologus-jelölttel az 
első helyen említettnek házában, puncs mellett ültünk. 
Lombos kertben ültünk s jó kedvvel szürcsöltük a levét. 
Egyszerre G. lelkészhez meghívás érkezett beteghez, a 
ki öt kívánta. «Konfráter úr, nem volna kedve elmenni», 
kérdé tőlem a lelkész. «Első hivatalos ténye persze 
szomorú, de én mint vendéglátó most nem hagyhatom 
el a házat». Én készségesen hajoltam a szóra és a kül-
dönccel elmentem. O halálos beteg emberhez vezetett 
engem. «Én az imént kinevezett prédikátor vagyok és 
a lelkész úr megbízásából jöttem», mondám a haldokló 
sápadt arcára szögezve tekintetemet. A beteg tagadólag 
intett a fejével. «Ez most félreértés» mondá, «én katho-
likus papot kívántam». «Hát ön nem evangelikus», kér-
dém csodálkozva, «hisz nekem azt mondták, hogy az». 
«Úgy van», szakított ő félbe, «de én mint katholikus 
(katholisch) szeretnék meghalni». Ezek a szavak különös 
hatással voltak reám. «Hát hogy jutott ön erre a gon-
dolatra», kérdém tőle. «Hisz ön a Megváltóban, a ki 
értünk a keresztfán meghalt ? Ha ön erősen hisz és 
erősen remél benne, akkor önnek ő kegyelmes birája 
lesz». A haldokló arcán fájdalmas mosoly vonult végig. 
«A hit maga rajtam nem segít», válaszolá, «én gyónni 
szeretnék és feloldozást nyerni bűneimtől. Előbb katho-
likus pap voltam, de hitemtől elszakadtam és protestáns 
lettem. Én tudom, hogy a hittel nincs minden megtéve ; 
de úgy látszik, hogy az ég tőlem azt a végső kegyelmet, 
hogy katholikus papnak meggyónjak és tőle feloldozást 
nyerjek, megvonja». 

Itt mélységesen felsóhajtott és fonnyadt arcán 
könnyek omlottak le. Én megrendülve állottam előtte. 
Milyen találkozás I Egy aposztata katholikus pap egy 
másik ily aposztata halálos ágyánál ! Az illető állapota 
igen súlyos volt s veszteni való nem volt egy perc s e . . . 
«Ha ön, mondám, katholikus pap volt, akkor ön tudja, 
hogy a halállal szemtől-szembe minden katholikus paptól 
feloldozást kaphat. Én is az voltam (vagyok), de el-
szakadtam és protestáns lettem. Ön tudja tehát, hogy 
én a jelen esetben, midőn a halál küszöbén van, hata-
lommal birok az ön gyónását meghallgatni és önt fel-
oldozni». Nagy szemeket meresztett rám a beteg és 
miután állításomat megerősítém, arcán az öröm derűje 
villant fel. Kezet nyújtott, töredelmes könnyek közt meg-
gyónt — és karjaim között csakhamar kimúlt. 

Mit éreztem én azalatt, míg ezek történtek, leírni 
képtelen vagyok . . . Szemeim mereven a halott ajkaira 
voltak szegezve, de azok elnémultak mindörökre. Meg-
ragadtam a halott hideg kezét és fogadást tettem, hogy 
más leszek, mert betekintést nyertem a kárhozat örvé-
nyébe, a mely felé vak hiedelem ragadt magával. G. 
protestáns lelkész házába nem tértem vissza. A super-
intendensnek azt írtam, hogy a prédikátori állásról le-
mondok . . . Trappista akarok lenni és szigorú vezekléssel 
fogom jóvátenni igyekezni, a mit vétettem ...» 

Mindez, szórol-szóra van kiírva abból a levélből, 
melyet az illető megtért pap édes testvérének, F. törvény-
széki birónak küldött örökön örökké tanulságos ese-
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térőL A dolog befejezése az, hog}' a megtért papnak 
vezeklésre Isten a trappista rendben 12 évet adott. 

* 

K ö l n . Nayy hatást keltő megtérés és egyéb dol-
gok. — Franciaországból legújabban Löwengardnak 
a zsidóságból a keresztény vallásra való megtéré-
séről érkeztek lelkiépülésre alkalmas hirek és jelen-
tések. Németországnak legújabb szenzációja ezen a téren 
dr. Albert Rouville hallei egyetemi bölcseleti tanár 
megtérése a protestantizmusból a katholikus vallásra. 
Visszatéréséről, a mint maga mondja, a szentegyházba, 
külön könyvben maga kívánt beszámolni. Tartalmába 
a könyvnek alcime, «Egy konvertita tapasztalatai és 
hitmeggyőződései» tüzetesebb betekintést nyújt. Az első 
fejezetek egyike bemutatja az első alkalmat és lökést, 
mely Rouvilleban a protestáns hitet megingatta. Protes-
táns körökben azt hiszik bizonyára sokan, hogy ezt a 
német filozófust valamely klerikális befolyás — az ő 
szójárásuk szerint «cselfogás» — ejtette meg. Szó sincs 
róla. Ezt a nyereséget mi katholikusok Harnacknak, a 
világhírű berlini protestáns theologiai tanárnak, illetve 
annak a könyvének, melyet a «Kereszténység lényegéről» 
írt, köszönhetjük. 

Rouville könyve rendkívül érdekes tanulmány a 
katholikus egyház lelkileg éltető, tápláló erejéről a pápa-
ságból, az infallibilitásból, a szentmiseáldozatból, az 
Oltáriszentségből. Hasonlóan érdekfeszítő az, a mit 
szerző a katholikus caritas-ról és szabadságról fejt ki. 
Az sem fogja hatását téveszteni, a mit a katholikus egy-
házzal szemben tapasztalható ellenségeskedésről mond. 

Angolországban és egyebütt tudósok megtérése oly 
rendes dolog, mint a tudatlanoké. Németországban 
egyetemi professzor megtérése, kivált az újabb időben, 
rendkívüli dolog és esemény, mert itt a tudósok legfenn-
héjázóbbak, legönteltebbek, vagyis lelkileg az elfogult-
ságban legelsáncoltabbak és így az igazság legnehezeb-
ben férkőzhetik hozzájuk. 

Fischer bibornok kölni érsek az év vége alkal-
mából, december elején, főpásztori levelet adott ki, 
melyben újból köszönetet mond a főmegye katholikus 
híveinek, hogy az eucharisztikus kongresszus fényes 
sikeréhez oly lelkes és nagyszabású közreműködéssel 
járullak hozzá. A katholikus hitről való e fényes tanúság-
tevésből kiindulva, figyelmezteti a gondos főpásztor 
világi hiveit arra a kötelességre, a mely a hit védel-
mében a hitetlenség ellen különösen a férfinemre 
hárul. Megható látvány volt az eucharisztikus kon-
gresszust bezáró processzió vagyis körmenet, a melyen 
csupa férfiú vett részt az Oltáriszentség kíséretében. 
Erre emlékeztetve a főpásztor figyelmezteti főegyház-
megyéjének finemű hiveit, hogy ne elégedjenek meg az 
Oltáriszentségnek részökről parádés napokon való körül-
özönlésével, hanem azon legyenek, hogy nap-nap után 
tömegesen szívják magukba a szentáldozás útján a 
Krisztus katonáinak szükséges lelki erőket. A szeplőtelen 
fogantatás ünnepe lefolyásának alkalmából arra figyel-
meztette Fischer bibornok hiveit, hogy a lorettói szent 
házra vonatkozó hagyomány tekintetében támadt két-
ségek oszlófélben vannak; minélfogva a német kegyelet 
siessen a lorettói új bazilika építésének és feldíszítésének 
költségeihez adakozásaival hozzájárulni. 

—y—la. 

P. Luis Coloma: A vér tanú királynő. Fordította j r 0 ( j a 
Gerely Józsa Jolán. Két kötet. (139 és 154 1.) Budapest, 
1909. (Családi Regénytár 53-54. köt.) Ára 2 kor. í o m -

A Családi Regénytár (a Szent-István-Társulat ki-
adványa) ismét a nagynevű Coloma müvével kedves-
kedik. Már előzőleg közreadta három kötet elbeszélését 
(16—17. és 48. köt.) Jándi Bernárdin fordításában. Most 
meg egyik nagyobb müvét kapjuk fenti címmel. Stuart 
Mária véres tragédiája ez, mesterien elbeszélve. Nem 
annyira regény, hanem történelmi tanulmány elbeszélő 
keretben. Lépten-nyomon érezzük, hog}' a történet ta-
laján járunk. Coloma rendszeres levéltári kutatásokat 
is végzett, hogy minél jobban bevilágíthasson a tragédia 
sötét hátterébe. 

Szemére vetik, hogy kelletén túl eszményíti Stuart 
Máriát; pedig hát Coloma rokonszenve hősnője iránt 
okmányolt adatokra vezethető vissza, azokon alapul. 
Coloma rajza mindenképen ajánlatos olvasmány. 

Kérjük a Regénytár szerkesztőjét és Coloma for-
dítóit, ajándékozzanak meg bennünket mihamarébb 
Coloma müveinek teljes sorozatával. Elbeszéléseiből 
is futná még vagy két kötetre való. Még szivesebben 
vennők regényeit. Már első regénye, a munkásnép éle-
téből vett «Juan Miseria», irodalmi eseményszámba 
ment. Legklasszikusabb alkotása azonban «Pequeneces» 
című regénye. Magyar fordításban «Lappáliák» cimen 
már több mint egy évtizeddel ezelőtt megjelent az 
«Alkotmány» regény-csarnokában ; könyv alakban azon-
ban nem látott napvilágot. Kár. Német fordítása («Lap-
palien») évekkel ezelőtt forgott már közkézen a 13. ki-
adásban. Ugyhiszem, nálunk is kapós olvasmány lenne, 
csak hozzá kellene juttatni olvasó közönségünket. Nem 
emlékszem, vájjon Simon fordítása megfelel-e a mű-
fordítás követelményeinek, avagy még gyökeres átdol-
gozásra szorul. Illő, hogy a fordítás méltó legyen Coloma 
nevéhez. Timár Kálmán. 

* 

Report of the n i n e t e e n t h Eucharist ie Con-
gress , held at W e s t m i n s t e r from 9th. to 13th. 
September 1908. Lon d on and Edinburgh, S a n d s 
and Company. 1909. XXIV é s 6 8 4 1. <n.) 

Moyes a reformációnak a mise ellen intézett 
támadásáról tartott előadást : The mass and the 
reformation. A reformációt megelőző időből számos 
emlékre hivatkozik, amelyek tanúskodnak az angol 
nép hite mellett, hogy az oltáriszentség Krisztus teste 
és vére és a szentmise Isten bárányának áldozata. 

Az angol reformáció egészen a német reformáció 
csapásán haladt, Cranmer átvette Luther gyűlöletét a 
szentmise iránt, azt «abominable and detestable idolo-
latry»-nak nevezte. A Book of Common Prayerben 
meghagyta a missa catechumenorumot, de megvál-
toztatta a canont, kihagyta belőle mindazokat a helye-
ket, amelyek az átváltozásra vonatkoznak és a protes-
táns úrvacsora gondolatot kifejező szavakkal helyettesí-
tette. A Cranmer-féle első kiadásban azonban még 
maradt néhány hely, amelyet kath. értelemben is lehe-
tett venni. De a második kiadásban már ezeket is ki-
hagyták és Erzsébet ezt a második kiadást rendelte el 
az anglikán egyház használatára. 

Az áldozat szorosan összefügg a papsággal ; pap 
az, aki áldozatot mutat be. Akik a misekönyvből ki-
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törölték az áldozatot, a pontificaleban sem hagyták 
benn azokat a helyeket, amelyek arról szólnak, hogy 
a papnak hatalma van áldozatot bemutatni. Tehát a 
szentelési könyvet is revizió alá vették és abból 16 
helyet hagytak ki, amelyek az áldozat bemutatásáról 
szólnak. 

Az áldozat ellen dühöngő reformáció nem kímél-
hette meg az áldozat helyét, az oltárt sem. 1571-ben és 
1576-ban újból elrendelték a kőoltárok lerombolását, az 
oltárköveket pedig profán célokra kellett fölhasználni. 
Ezentúl az úrvacsorát csak faasztalon volt szabad 
megülni. 

Ehhez járult a büntető törvénykönyv, amely a 
legsúlyosabb büntetéseket szabta arra, aki misét mond 
vagy hallgat. A hóhérbárd a Towerban és Tyburnben 
tudna arról beszélni, mily komolyan hajtották végre 
ezeket a kegyetlen törvényeket. 

Keating northamptoni püspök arról tartott előadást, 
hogy hogyan tartották fönn az angol katholikusok az 
Oltáriszentség tiszteletét az üldözések alatt : The english 
martyrs and the holy Eucharist. Ez egyike a kongresszus 
legvonzóbb előadásainak, tartalma röviden a következő. 

A szentmise az üldözések századaiban sem szüne-
telt teljesen. Misszionáriusok járták be az országot 
előkelő családoknál rejtőzködve, mint vendégek, házi 
tanítók, sokan mint szolgák. Holywell-ben például a 
Star-hoz és a Cross Key-hez címzett vendéglő vendég-
lősei misszionáriusok voltak, akik cégérek kiakasztásá-
val értesítették a híveket a szentmise idejéről. Abban az 
időben katholikus kápolnát csak az idegen hatalmak 
követei tarthattak házaikban. De azért voltak a katho-
likus házakban titkos kápolnák. Néhány ilyen titkos 
kápolnát le is ír az előadó, melyek legtöbbnyire falusi 
uri házak padlásszobáit foglalták el. Ezekben a kápol-
nákban misézett a vértanú John Wall. Néhány oltár is 
maradt fönn az üldözések idejéből, így b. Campian oltára 
és azok, amelyeken Arrowsmith és Woodcock, az üldö-
zések vértanúi miséztek. Ezek az oltárok részben íróasz-
talhoz vagy más szekrényhez voltak hasonlók, hogy 
könnyen el lehessen azokat rejteni, vagy pedig kis mé-
retű oltárkövek, melyekbe más ereklyék hiján az üldö-
zések vértanúinak ereklyéit helyezték el. Maradtak fönn 
abból a dicsőséges időből kelyhek, misekönyvek és 
bámulatosan szép miseruhák is. A Holden-család a 
Chaigley-farmban ma is őrzi azt a ládát, a melybe 
Philip Holden vértanúsága alkalmával hozzátartozói az 
ö miseruháit és kelyhét a vértanú fejével együtt elhelyez-
ték. Néhány szentségtartó is maradt fönn, bár az üldö-
zések alatt az Oltáriszentséget ritkán tartották a kápol-
nákban, legtöbbnyire magukkal hordozták a papok. Bár 
a börtönben rendszerint kimondhatatlan kínokat szen-
vedtek, néha mégis sikerült jó pénzért tűrhető bánás-
módot kieszközölniük, sőt a börtönben nem egy alka-
lommal misét is mondtak. Fölséges volt a new-gate-i 
fogházban egy-egy szentmise a vértanúság előestéjén. 

Hasonlóképen a reformáció előtti időkkel foglalko-
zott előadásában Thurston : Benediction of the blessed 
sacrament. Kimutatja, hogy a délutáni islentisztelet már 
a reformáció előtti időben gyakorlatban volt ; Olaszor-
szágból terjedt el Európa többi országába, közöttük Ang-
liába is. 

A katholikusok üldözése Angliában már megszűnt 

és a reformáció-kori ellenséges törvényeket vagy eltö-
rölték vagy már régen hatályon kívül helyezték. De 
még mindig érvényben van néhány sérelmes törvény, 
melyek eltörlését a katholikusok nem szűnnek meg 
szorgalmazni. Két előadás foglalkozott azokkal a sé-
relmes törvényekkel, a melyek az Olt ári szentségre 
vonatkoznak. 

Llandajf lord a katholikusok nagy sérelmének, az 
angol király trónralépési nyilatkozatának történetét 
ismertette : The royal declaration. Ez a nyilatkozat 
akkor keletkezett, mikor Titus Oates Angliát egy kath. 
összeesküvés rémhirével hozta lázba, célja volt meg-
akadályozni, hogy kath. ember léphessen az angol 
trónra. Mai alakjába 1689-ben öntötték. Azóta minden 
trónralépő király a parlament nyilvános ülésén kije-
lenti, hogy az Úrvacsora szentségében a kenyér és a 
bor senkinek konzekrációjára sem változik át az Űr 
testévé és vérévé és hogy szűz Máriának vagy bármely 
más szentnek segítségül hívása és imádása (adoration) 
és a miseáldozat, a mint ezek a római egyházban gya-
korlatban vannak, babona és bálványimádás (super-
stitious and idolatrous). 1891. óta folynak az angol ka-
tholikusok sikertelen kísérletei a deklaráció eltörlésére. 
1903-ban a felsőházban lord Grey indítványozta annak 
eltörlését, de indítványát 109 szóval 62 ellen elvetették. 
Salisbury lord a deklarációt a törvénykönyv szégyen-
foltjának «stain upon the Statute Book» nevezte. És 
méltán, mert az angol királynak legalább húsz külön-
böző vallású alattvalója van, akiknek vallásos meg-
győződését nem osztja, de trónralépési nyilatkozatában 
nem sérti kálvinista, unitárius, baptista sőt még bramin 
alattvalóit sem, csak sok milliónyi katholikus alattvaló-
jának vallását nevezi bálványozásnak. A felsőház makacs 
ellenállása mellett nem lehet tudni, meddig fog ez a 
nagy sérelem a törvénykönyvben helyet foglalni, hacsak 
a jelenlegi politikai küzdelmek a felsőház erejét meg 
nem törik. 

Az angol katholikusoknak egy másik nagy sérel-
mét Frank Russel tette szóvá : Eucharistie bequests cím 
alatt tartott előadásában. Az angol bíróságok a végren-
deleteknek halotti misékie való hagyományait, mint 
«babonás» rendelkezéseket, állandóan érvényteleneknek 
deklarálják. Erre vonatkozó törvény nincs, de a bíró-
ság az 1547. évi Statute of Chantries-ból olvassa ki ezt 
az értelmezést. Ez annyira átment a bírói gyakorlatba, 
hogy manapság az összes bíróságok így dönte-
nek, bár a döntés méltánytalanságát maguk a bírák 
is elismerik. Russel több ilyen bírói döntvényt sorol 
föl. Az angol katholikusok egyelőre másként nem is 
segíthetnek magukon, minthogy a halotti misékre szánt 
összeget valamely papra hagyják és csak óhaj képen 
fejezik ki kívánságukat, hogy az a pap értük misét 
szolgáltasson. 

II. Az előadások másik nagy csoportja a gyakori 
áldozás kérdésével foglalkozott. Bár ez nem volt fő-
tárgya a kongresszusnak, mint az előző évi metzinek, 
mégis erről a tárgyról is igen figyelemreméltó előadá-
sok hangzottak el. 

Igen tanulságos Ryan prelátus előadása az irlandiak 
gyakori áldozásáról: The practice of frequent communion 
in Ireland before and after the decree sacra Tridentina 
synodus. 
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Az üldöztetés hosszú századai alatt az irlandiak 
éhségre voltak kárhoztatva. Nemcsak a testi tápláléktól 
voltak megfosztva, hanem a lélek eledelétől is. Templo-
maiktól megfosztva, csak nagyon ritkán vehettek részt 
az istenitiszteleten. Nem csoda, ha a szentáldozások 
száma is megfogyatkozott. Ettől az időtől kezdve rend-
szerint évenkint kétszer, karácsonykor és húsvétkor 
áldoztak. De ezek a gyér áldozások olyan belsőséggel 
és mélységes hittel történtek, amely igazán az apostolok 
idejére emlékeztet. Templomok híján a falusi házak földes 
szobái voltak a domestica ecclesia, ahol a pap a szentmisét 
bemutatta és a híveket megáldoztatta. Még ma is vannak 
vidékek Irlandban, a hol ilyen alkalmakkor a szent-
misét a régi hagyományos stalionhouse-ban tartják. 
Ezek a megható istentiszteletek annyira hozzánőttek 
az ír nép szivéhez, hogy csak nehezen tudott róla 
lemondani és újra hozzá a templomi istentisztelethez 
szokni. Az évenként kétszeri szentáldozást is úgy meg-
szokta, hogy csak lassan lehetett a gyakoribb szent-
áldozásra szoktatni; azonban az utóbbi években a 
gyakori szenláldozás olyan mértékben terjed, a milyenre 
más országokban alig van példa. Az előadó által felho-
zott sok számadásból csak néhány jellemzői akarok 
kiemelni. A limerick-i egyházmegyében a hívek száma 
123.000, az utolsó évben 818.179 volt az áldozások 
száma. Egy mayo-i plébániában 3500 hívőre havonkint 
2000 áldozás esik. Ilyenre csak az íreknek az üldözésben 
megedzett hite képes. 

Chapman : a gyakori áldozás történetét a harmadik 
és negyedik században adta elő francia előadásban : 
La communion frequente dans les premiers ages. 

Nagy gyakoriali fontossággal bír Wouters előadása: 
La communion frequente préparée par la coutume d'assister 
tousles jours a la sainte messe, mely majdnem kimaradt 
a kiadványból, csak a függelékek között található. 
Mint az előadás cime is mutatja, a gyakori áldozást a 
gyakori misehallgatástól reméli. Előadásának alapgon-
dolata az, hogy a mise és áldozás oly szorosan össze-
tartoznak, hogy az egyik a másik nélkül nem is teljes. 
Azért legalább lelkileg mindenkinek kellene áldozni, a — 
ki a misén részt vesz ; de az volna a helyes, ha vissza-
térnénk a régi keresztények gyakorlatára, hogy min-
denki áldoznék, aki misét hallgat. Ehhez az első lépés 
az volna, hogy a hivek mindennap hallgassanak misét. 
Ez persze a jelenlegi házi szokásoknak bizonyos megvál-
toztatása nélkül nem volna lehetséges. 

Scannet a gyakori áldozás történetének álnézetét 
nyújtja : The history of daily communion. A keresztény 
ókorban általában ajánlották a gyakori áldozást, de 
az mégis inkább csak az üldözések alatt és egyes 
helyeken volt gyakorlatban. A középkorban nagyon 
ritkán áldoztak, de annál nagyobb súlyt fektettek 
a mindennapi misehallgatásra. Ebben a tekintet-
ben mindenkiről annyira gondoskodtak, hogy még 
a London-bridgen is volt mindennap korán reggel 
mise, hogy minden utas misét hallgathasson. A kö-
zépkor végén Tauler, sienai sz. Katalin, ferreri szent 
Vince és Savonarola apostolkodtak a gyakori áldozás 
mellett és előkészítették a talajt a trienti dekretum 
számára. 

Lucas : The sacrament of the divine condescension 
cime alatt a mindennapi áldozás jogosultságát az Üdvö-

zítő nagy leereszkedéséből magyarázza, a minek kö-
szönjük az oltári szentséget. 

A gyakori áldozás legjobb terjesztési módját Rourbeé : 
The Eucharist and the apóstelship of prayer az ima-
apostolságban látja. 

A papi eucharistia-társulatról Parkinson tartott 
előadást : The eucharistie league. A gyakori áldozás elő-
mozdítására alakult eucharistikus ligáról pedig Taylor : 
The priest communion league. 

A gyakori áldozásra utalt Burns vestministeri érsek 
még záróbeszédében is, mikor hangoztatta, hogy a 
kiben a kongresszus nem ébresztelt nagyobb szeretetet 
az oltári szentség iránt és akiben nem keltelt vágyat 
a gyakori áldozás után, arra nézve a kongresszus tel-
jesen értéktelen marad. 

III. Az előadásoknak egy új csoportja az oltári 
szentségre vonatkozó történeti kérdésekkel foglalkozik. 
Miksa szász kir. herceg, aranyszájú szent János eucha-
ristia tanáról, Bachelet pedig szent Venerabiiis Beda 
eucharistia tanáról tartottak előadást. 

Ezek közül az előadások közül szakemberek 
előtt legbecsesebb Puniet előadása : Fragments inédits 
d'ung Liturgie Egyptienne écrits sur Papyrus, melyben 
a Flinders Petrie-féle 1907. évi ásatások alkalmával nap-
fényre jölt papyrusok között talált régi kopt mise-tö-
redéket ismerteti. A jelenleg az oxfordi Bodleianaban 
található szöveg jelentőségét W. E. Crum ismerte fel. 
A papyrusok korát a VII., vagy VIII. századra teszik, 
így a föltalált szöveg az eredeti alexandriai misét kép-
viseli. Nagyon fontos, hogy ezekben a töredékekben 
az epiklesis a konsecratiót megelőzi, így a hagyományos 
katholikus álláspont igazolására szolgálnak. 

Lebreton az antiochiai egyház eucharistia-tanárót 
az V. században, Gougaud pedig a régi kelta liturgiáról 
értekezett. A régi kelta liturgiának sajátsága, hogy ha 
több pap volt együtt, együttesen törték meg az eucha-
risztikus kenyeret, cofractio, és a partikulakat, úgy 
mint a görög-katholikusok, sok részre osztva meghatáro-
zott alakban kirakták. A régi britt templom és oltár-
maradványokról Leclerque közölt érdekes adatokat. 

Két előadás is foglalkozik a középkori angol bene-
dictionariumokkal Baudot : Le dogme de l'eucharistie dans 
les benedictionaires és Cabrol : Benediction episcopal. A régi 
angol liturgiának egy érdekessége volt az, hogy a püspök 
nagymise alatt a fractio és communio között áldást 
adott. Ennek az áldásnak történetével és eucharisztikus 
vonatkozásaival foglalkozik mindkét értekezés. 

Mougel a karthauzi rendnek és különösen a londoni 
Charterhouse hőslelkű lakóinak tiszteletével az oltári-
szentség iránt foglalkozik. Berghe az oltári szentség 
tiszteletére alapított kongregációkról tartott előadást. 

IV. Nagyon becsesek a kongresszuson tartott gya-
korlati irányú előadások. Érdekes, hogy míg a dogma-
történeti és tisztán elméleti előadások mind a francia 
szakosztályban hangzottak el, a gyakorlatias előadásokat 
kevés kivétellel az angol szakosztályban tartották.Jellemző 
ez a körülmény az angol nép praktikus irányára és az 
egész kongresszusnak nagy gyakorlati jelentőségét 
mutatja. 

A vasárnapi misehallgatásról gyönyörű előadást 
tartott Geudens apát : The neglect of Sunday Mass. 
Panaszkodik, hogy a hivek hanyagok a misehallgatásban. 
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Ha az angol nép misehallgatásával nincs megelégedve, 
mit szólna, ha látná, hogy milyen hai^agok nálunk a 
hivek. A hanyagság okát 1. a tudatlanságban, 2. a kö-
zönyösségben és 3. a hármas rossz kívánságban látja, 
ezek ellenszeréül az intenzivebb oktatást a szentmiséről, 
a hivek szervezését és buzditását ajánlja : catechise, 
organise a jelszava. 

Az iskolás gyermekek misehallgatásának fontos kér-
dését beszéli meg Keane : The childrens Mass. Az angol 
papságban nagy kontroverzia tárgyát képezi, hogy a 
gyermekeknek külön misét kell-e tartani, vagy jobb, ha 
a gyermek szüleivel megy misére. Nyomatékos érvek 
szólnak pro és contra. Előadó a childrens Mass mellett 
foglal állást, bár az ellenkező vélemény érveinek nyomós 
voltát teljes mértékben méltányolja. 

A ministránsok kiképzéséről Macdonald tartott 
igen tanulságos előadást : Formation des servants de 
Messe. Ajánlja a westministeri egyházmegye példájára 
egy külön konfraternitas alapítását, amelyben a 
ministránsok elméleti kiképzésben és lelki nevelésben 
részesülnek. 

Az egyházi zenével három előadó foglalkozott : 
Bewerunge, Cotard és Rangéi. Gyakorlati fontossággal 
bír Bewerunge előadása : Music at Mass and at Bene-
diction, melyben azt hangsúlyozza, hogy a nép legalább 
a responsoriumok éneklésével vegyen aktiv részt a 
misében. Az ideális állapot, a melyre törekedni kell, 
az volna, ha a nép az egész ordinarium missaet éne-
kelné és az énekkarra csak a változó részek énekét 
hagyná. 

Lelkes beszédet mondott Verhaegen belga képviselő 
az oltáriszentség szociális hatásairól : La sainte eucha-
ristie et les oevres sociales. Azt emeli ki, hogy a szoci-
alizmussal és a liberalizmussal szemben csak a keresz-
tény szeretet képes visszaszerezni a társadalomnak a 
szolidaritást és békét. Ennek a szeretetnek kiapad-
hatatlan forrása az eucharistia. 

Ez röviden a tartalma annak a hatalmas kötetnek, 
mely a londoni eucharisztikus kongresszusról beszámol. 
A szokottnál bővebben ismertettem, mert amennyire 
tájékozva vagyok, a kongresszus munkálatai nálunk 
meglehetősen ismeretlenek. Pedig épen a londoni kon-
gresszus megérdemli a tanulmányozást. Igaza van Cabrol 
farnboroughi apátnak, hogy a kongresszus nem muló 
tünemény volt, amely csak néhány órára foglalkoztatja 
a közvéleményt, amelyre holnap már nem is fognak 
emlékezni. Következményeit még csak most fogjuk 
majd kifejlődésükben látni. Tanulmányozzuk és okul-
junk rajta. Hanauer A. István dr. 

Epigrammák-
(Tárkányi Béla irodalmi hagyatékából.) 

Hajdan és most. 
«Kardra!» kiálta hazánk; és győzni rohantak apáink, 
«Tettre!» kiált mostan; ha jh! de mi szunnyadozunk! 
Ők a hazát meg birták tartani annyi vihar közt : 
Míg mi a béke ölén, veszni puhulva megyünk ! 

Bosszú t ! 

Béla király neje vérbosszút kért férje nevében 
S rettenetes lőn az : sírva beszéli Arad. 

Most az egész haza kér bosszút a zsarnoki önzők 
Ellen : s hol van a hív, a ki ma kardot emel ? 

A jO vers. 
Halld ! Ole-Bull vagy Liszt, mily könnyen s mennyi erővel 
Játszik, eped, sír, dörg ; a zene lelket emel. 
Halljad a jó verset, mily könnyen s mennyi erővel 
Lejt, epedez, sír, dörg : szívre beszélve ragad. 

K ö l t ő n e k ! 

Nézd a rigó nem zeng csalogánydalt és a pacsirta 
Gerliceként nem nyög, nem sír a tengelice. 
Véled: a költészet minden neme tárva előtted, 
Mert egyben remekelsz ? dal fia ! kötve hiszem. 
Hogyha erőd van azért, gyűjtsd egybe, de sokra ne terjeszd, 
Egybe csodát foghatsz tenni : a sok megemészt. 

Ok és a k a r a t . 

Mert akarom ! Tedd így ! Isten vagy ? — megteszem, ámde 
Embertől nem elég ok nekem az akarat ! 

Sz Mik ló sh o z . 

Azt izenéd, hogy epigrammát írsz árva fejemre 
És valamely lapban várhatom a nyilakat. 
S hogy már megbántad : hallom ; Miklóska ne tedd ezt, 
Mert az egész haza jól tudja mi fontos ügyünk. 
Nélküle még könnyen megbukhat a két garasos terv 
Míg tollharcunkkal hízhat az iralom is. — 
Én kötelességnek tartottam előre tudatni, 
Hogy megijedtem már s rettegek isszonyüan ! 

S a s é s bayoly . 

. . . J ó ! De lia a madarak közt sas nem volna, mi szükség, 
Hogy fejedelmük azért légyen a sanda bagoly ? 

Az a l v ó z s a r n o k . 

Láttam mint aluvék egy nemzet zsarnoka délben, 
Szóltam : aludj örökké, átka nemünknek aludj ! 
Most, aki több jót tesz midőn alszik mint midőn ébred, 
Légyen az álma örök, légyen az álma halál ! 

Közli : Benkóczy Emil.1 

Még egyszer a „Moderne JÇunst- und Stil-
/

(( 

ragen . 
A «Religio» jan. 9-iki számában Fieber Henrik 

«Reflexiók Kuhn művének ismertetéséhez» cím alatt 
azon szerény könyvismertetésemmel foglalkozik, 
melyet a dec. 26-iki számban Kuhn «Moderne Kunst-
und Stilfragen» cimű könyvéről tettem közzé. Mint-
hogy cikkező úr úgy tünteti fel a dolgot, mintha én 
hamis vagy hiányos képét nyújtot tam volna Kuhn 
felfogásának a modern művészetről, szükségesnek 
tar tom a magam védelmére a következőket je-
gyezni meg. 

Előszőr is : én sehol sem írtam, hogy Kuhn az 
egész modern művészet fölött pálcát tör, ellenkezőleg 

i A közlő Tárkányi költészetén dolgozva, irományai között 
talált egy csomó eddig ki nem adott dolgot. Ebből valók a föntebbi 
epigrammák. Szerk. 
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^ ' i ^ U ^ p m , hogy például az építészetben a törté-
/ ^ • r stílusok helyett a modern stílus kultiválását 
H ^ a kívánatosnak. Azt sem állí tottam sehol, hogy 

^ m z egész modern festészetet elítéli, h a n e m igenis azt 
^ e m e l t e m ki s emelem ki most is, hogy a követke-

zetes impiesszionizmus fölött ítéletet tart. Mert 
bizony, ha egy festészeti i rányról azt mód juk , hogy 
az csak tisztán a szemek által közvetített fizikai 
impressziót törekszik visszaadni,1 minden lelki, 
pszihikai elemet száműz,2 a tárgyra, a tar ta lomra 
semmi súlyt n e m fektet.3 a vallásos és tör ténelmi 
festészetet, min t a mely pszihikai elemek nélkül 
nem lehet el, megveti,4 csak azt festi, a mit a fizikai 
szem meglát,5 azt, a mi a festészetnek csak eszköze, 
a szint céllá teszi, a művészetben mater ia l izmusra 6 

vezet, a művészetet minden kulturál is értékétói meg-
fosztja7 inspirációkat café chantan t -okban , a ballet 
világában, kültelki mula tókban s még alávalóbb 
helyeken keres;8 mondom, ha egy festészeti i rányról 
azt mond juk , hogy az a művészet színvonalát alá-
sülyeszti,9 a rú t kultuszát űzi,10 a festészet terje-
delmét megszűkíti : n szeretném tudni, mi ez, ha nem 
az illető irány kemény el i té lése?!? 

Önkénytelenül eszünkbe ju t itt az egyszeri 
zsidó, kinek veszekedésközben azt vágta oda egy 
hi tsorsosa: «Elhallgass, mer t mindjá r t valami bor-
zasztót mondok!» «Ugyan mit mondha tná l nekem?» 
válaszolt a másik, «magam ül tem m á r Illaván, a 
feleségem Mária Nosztrán van, fiam Amerikába 
szökött, leányomat egy tudós asszonyság vette gond-
j á b a : ugyan mit mondha tná l te még nekem?!» 

Ugyan mit mondhato t t volna még Kuhn az 
impressz ionizmusról? és miu tán ezeket mondta , 
dicsérhet i -e? Annyit persze mond, a mit mi is 
kiemeltünk, hogy mint minden rossznak, szükséges 
rossznak, j ó következményei is vannak. 

Némethy Gyula dr. 

Levél a szerkesztőhöz. 

Nagyságos Szerkesztő Úr! 
A «Religio» mul t évi 27—30 számában kiváló 

rokonszenves érdeklődéssel olvastam «Prohászka 
püspök nemzeti munkap rog rammja» című nagybecsű 
cikkeit. 

A szerkesztő ú r a lángeszű s fá radhata t lan 
munkásságú népapostol , Prohászka Ottokár dr. 
püspök úrral együttesen a szegény nép tehetséges 
f iainak neveltetése s tanít tatása által k ívánják a 
hanyat ló középosztályt fellendíteni azért, hogy Szent-
István király terve szerint köztünk az erős egész-
séges nemzeti egyéniség kialakulhasson. 

Nagybecsű tervük és honvédő m u n k á j u k r a a 
1 Moderne Kunst und Stilfragen 38. 1. 8 U. o. 55. 
2 U. o. 39. s U. o. 47. » U. o. 60. 
3 U. o. 42. « U. o. 54. '« U. o. 60. 
* U. o. 42. ? U. o. 55. i> U. o. 62. 

Mindenhatótól ezerszeres áldást esdve, lelkem mé-
lyéből óhaj tom, hogy a nemes célú tervvel kapcso-
latosan többféle közügyi ba j orvoslása is s ikerüljön. 
Szerény véleményem szerint a fenti nagy hord -
erejű ügyben egy magasztos hivatásit közművelő-
dési egyesület (társulat) alapításával lehet célt érni. 
Ezen ú j társulat, mint a «Religio» 1907. évi 35. sz.-
ban jeleztem: Szent Pál apostol égi védnöksége 
alatt a Szent-István-Társulattal kapcsolatban alakul-
ha tna meg, hogy magasztos fe ladatának megfeleljen. 

Ezen társulatnak első célja l enne : nagy tehet-
séggel bíró szegény és árva f iúknak neveléséről és 
oktatásáról az elemi iskolától kezdve gondoskodni. 

A j ó Isten kegyelme, több kiváló nagyobb szel-
lemű férf iúnak bölcs tanácsa s kiválóan kegyelmes 
főpásztorom, Mailáth Gusztáv Károly gróf erdélyi 
püspök ú rnak gondos jósága s buzdítása folytán 
a Szent Pál Társulat a lapszabályainak tervezetét 
is elkészítettem. 

Ezen tervezetben megvan, hogy a tehetséges, 
szorgalmas s példás viseletű i f jak nagyobb fokú 
tudományos ismeretek elsajátítása végett egyetemi 
tanulmányaik befejezése u tán is évi segélyben része-
sülnek mindaddig, míg biztos állásba ju tha tnak . 
Nagytudományú, kegyeslelkű népbará ta ink, mint 
Mailáth József gróf, Giesswein Sándor dr. ezen első 
cél miatt a Szent Pál Társulat megalakulását jogo-
sultnak tart ják. 

A jelzett társulat második cé l ja : a Szent-István-
Társulat kiadványai t á l landóan terjeszteni. 

A társulatnak rendes, pártoló és alapító tagjai 
lennének. 

Szegény és árva fiúk t anu lha tnának : egyház-
megyei és közalapítványon. 

A közalapítványi tőkéhez a rendes (2 K), pár -
toló (6 K) és alapító tagok tagsági d í jának fele 
számítódnék. Az alapító tagok legalább 300 koronái 
fizetnének. Az évi kamat nagyobb része szintén a 
közalapítványhoz csatoltatnék. 

Minél több tagja lesz a társulatnak, annál n a -
gyobb lesz évenként a közalapítványi tőke. Pl. 10 
ezer rendes tag évi tízezer, 5 ezer pártoló tag évi 
15 ezer koronával gyarapít ja a közalapítványi tőkét. 

Ezenkívül a kath. népies saj tótermékek is or-
szágszerte rendesen terjesztetnének. 

A rendes tagok 1, a pár toló- és alapító-tagok 
3—3 koroná ra kapnának évenként a Szent-István-
Társ illat tói közhasznú könyveket. 

A nagyméltóságú püspöki k a r rendeletéből min -
den egyes egyházmegyében templomi gyűjtés lenne 
évenkint elrendelve. A begyült összegnek felerésze 
egyházmegyei alapítványt képezne, melyet minden 
egyházmegyében önál lóan kezelnének. 

Az egyházmegyei gyűjtéseknek felerésze szintén 
a Szent-István-Társulatot illetné, melyért minden 
egyes templom lelkésze a gyűjtött összeg felére kapna 
könyveket, melyeket a templom és iskolától távol 
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levő szegény hivek között (ingyen) kellene szétosz-
tania. IX. Pius szerint: «A kath. sajtó támogatása 
m a n a p fontosabb, mint a templomok építése.» Ezért 
égetően szükséges a valódi j ó könyvek terjesztéséről 
országszerte rendszeresen gondoskodni. 

Ezen terv megvalósításával lehetne a kath. sajtó 
számára előbb olvasó, azután pártoló közönséget 
szerezni. Hiterkölcsi és közművelődési szempontból 
ez kívánatos és szükséges. 

Az erők egyesítése (nem megosztása) céljából 
óhajtottam, a mennyiben lehetséges, ezen társulatot a 
Szent-István-Társulathoz csatolni. A mint illetékes 
helyen (a mult évi április 29. igazgató-választmányi 
ülésen) értesültem, az alapszabályok miatt nem lehet 
jelenleg a tervezett társulatot a Szent-István-Társu-
lathoz csatolni. 

Szerény véleményem szerint épen ez új társulat 
által lehetne a Szent-István-Társnlat j ó és olcsó 
könyveit országszerte elterjeszteni. Úgy vélem, a 
Szent-István-Társulat szociális bizottsága mondhatna 
az alapszabálytervezet alapos megvizsgálása, esetleg 
módosítása után célhoz vezető bölcs véleményt, hogy 
központi szervezettel miként lehetne a Szent-Pál-
Társulatot megalakítani. 

A központi pénzkezelést az eredeti tervtől el-
térően nagyon meg lehet könnyíteni azáltal, hogy 
a központban csakis a közalapítványt fogják kezelni, 
megfelelő tisztelet- és munkadí jér t . A közalapítványt 
a Szent-István-Társulat pénztára jól és a közbizalom-
nak megfelelően kezelhetné. 

A Szent-Pál-Társulat igazgatótanácsának utalvá-
nyozása folytán a Szent-István-Társulat pénztára, 
mint egyszersmind közalapítványi pénztár, egyes 
szegény és árva fiúk nevelési és oktatási diját az 
illetékes intézetek (pl. Rákóczi- vagy Szent-Imre-Kol-
légium) igazgatóságának könnyen el tudja küldeni. 

Az egyházmegyei alapítványt élvező tanulók 
után is az évi ellátási dijat az érdekelt egyház-
megyei alapítványi pénztárak az igazgatótanács által 
megjelölt helyre fogják küldeni. Az alapítványi tőke-
pénzeket a jelzett módon lehetne a magasztos cél-
nak megfelelően kezelni és gyümölcsöztetni. 

A társulat harmadik célja : katholikus irók, tu-
dósok, művészek kiképzését az Országos-Pázmány-
Egyesület anyagi támogatásával elősegíteni. E har-
madik célra vonatkozólag röviden megjegyezni 
kivánom, hogy az Országos Pázmány-Egyesiilet rend-
szeres anyagi támogatása azért is szükséges, hogy a 
Pázmány-Egyesület a katholikus irók és tudósok 
között tudjon nemescélú szakszervezetet létrehozni. 
Szükséges a szellemi erőket egyesíteni és úgy szer-
vezni, hogy szent hitünket s jogunkat bármily téren 
is t ámadják nagyszámú ellenségek, a sokféle táma-
dással szemben a toll és tudomány fegyverével lehes-
sen sikerrel harcolni s az ellenség nagymérvű rom-
boló munkájá t a lehetőségig meggátolni. 

Egyetemet s más főiskolát végzett hithű katho-

likus ifjakat nagyobbfokú tudományos szak. 
ség megszerzésére szükséges többféle szaktudoí 
ban (melynek főképen kevés művelője van) irányit 
buzdí tani ; tehetséges szegény it jakat (a közalapi 
ványból) a Pázmány-Egyesület által segélyezni is, 
hogy kellő képesítés megszerzése u tán kath. tudósok 
és művészek mindenféle szakban kellő számmal 
legyenek képviselve. Máthé József. 

D. E g e r . Kedves barátom, mit mondjak neked: a jó-
kedvű adakozót szereti az Isten ! 

M. Olasz . 1909-re még 3 korona jár. 
T. K o c s é r . Köszönöm érdeklődését. A helyzet az, mint 

Arany János szokta mondani : a mennyivel a kerék fel, annyit 
le. Tetszik tudni a dolog bibéje részben az, hogy az olvasni 
és áldozni szerető kis magyar közönség már maga sem tudja, 
mit tegyen, hová adjon, hisz annyifelé veszik igénybe. Aztán 
meg nálunk nem is szokták meg a komoly folyóiratok terjesz-
tését, nálunk a társaságban pletyka jár ja . 

Cs. Ács . 1910 első felére fizetve. 
N. B u d a p e s t . Az ön panaszát ma sokan hangoztatják 

s az nemcsak a napisajtóra, hanem más sajtótermékekre is 
vonatkoztatható. Jól írni s szépen írni, világosan és termé-
szetes könnyedséggel írni kevesen tudnak, ehhez bizonyos 
adomány kell ; de egyet mindenkitől meg lehetne kívánni, 
hogy legalább gondosan í r jon; írjon arról, a mihez ér t ; 
akkor írjon, mikor van mondanivalója s érlelje dolgozatát, 
mielőtt a nyilvánosság elé lépne vele. Még ezt sem teszik 
meg. A mint a politikai téren sok olyan, a ki talán szakasz-
vezetőnek sem volna való, mindjárt generálisnak lépteti 
magát elő; úgy kivált a szépirodalmi téren mindjárt Mik-
száthot sejtik magukban és selejtes dolgozataikban legalább 
is egy külön megnyilvánuló s új utakat törő eredeti «egyé-
niséget» látnak, pedig egyszerűen tudatlanok, a kiknek kapa 
volna való a kezükbe. Ezek a szerénytelen «egyéniségek» 
bolondoznak ma szerte az irodalomban. 

K. B u d a p e s t . Önnek, t. jogszigorló, «A Nép» ellen van 
kifogása, hogy t. i. programmja szerint: «a vonagló társa-
dalom ezer nyitott sebére várja a segítséget» s mégis f. 
hó 12-iki számában több «nem is kétes, de egészen kétségte-
len hirű mulatóhelyet reklámoz». A mivel ön szerint nem sebet 
gyógyít, de sebet nyitva tart. Hát biz ez nem helyes s 
bizonyára úgy történhetett, hogy a lap hirdetési rovata bér-
letbe van adva, a mi a szerkesztésen kívül esik. 

TARTALOM. Azok a gonosz jézustársaságiak. 
Tomcsányi Lajos S. J.-től. — VIII. Bonifác és III. Endre. 
II. Pap József-től. — A szentáldozás jellemképző ereje. 
III. Rómaitól. — A koadjutorságról. Dudektöl. — Óhitű 
és újhitű áramlatok a szocializmus eszmevilágában. 
III. (A taktika kérdése). Jelilicska Ferenc dr.-tól. — Egy-
házi világkrónika. — y—/a-tól. — Irodalom. Coloma-
Gerely: A vértanú királynő. Timár Kálmántól. — 
Report of the nineteenth Eucharistie Congress. II. (Vége). 
Hanauer István dr.-tól. — Epigrammák. (Tárkányi 
Béla irodalmi hagyatékából.) Közli Benkóczy Emil. — 
Még gyszer a «Moderne Kunst und Stilfragen». Némethy 
Gyula dr.-tól. — Levél a szerkesztőhöz. (A Szent-Pál-
Társulat alapításáról). Máthé Józseftől. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 2«. 
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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 IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

E L O F I Z E T E S I AHA 

Egész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 
K 1 2 - D U D E K J Á N O S dr. 
" KQYETEMI TANÁR 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27, 

A dogmák állítólag nem gyakorlatiasak. 

A keresztény hitigazságoknak lejáratására, sőt a 
hittanításnak kiküszöbölésére egyik igen sűrűn al-
kalmazott fegyver azon vád, hogy a dogmák nem 
gyakorlatiasak, nem hoznak semmi hasznot. Volt már 
a lkalmunk ugyancsak a «Religio» (1906.10. sz.) lapjain 
röviden megállapítani azt, hogy a dogma igazság és 
pedig minden kétségen felül álló bizonyos igazság.1 

Ezen alapból kiindulva, azon kérdés, hogy a 
dogmák gyakorlatiasak-e, összeesik ezen másik kér-
déssel, gyakorlatias-e egyátalán az igazság? 

Meglepő talán, de mégis úgy van, hogy ha az 
emberek következetesek volnának, sokak részéről 
ezen utóbbi kérdésre egyenesen tagadó választ kel-
lene kapnunk. Mert mi jelentősége van az igazság-
nak, vagy mennyiben gyakorlati értékű az emberre 
nézve a Vogt és követőinek majomelméletében, mely 
szerint az ember teste s lelke szerint csak magasabb 
rendű ál la t? Vagy hogyan lehet az igazság gyakor-
lati értékéről beszélni a szkepticizmus rendszerében ? 
Vagy miben nyilvánulna az igazság gyakorlatiassá-
gának eredménye a determinizmusban ? 

Vannak azonban, a kik ezen és más hasonló rend-
szerek híveinek nem vallják magukat s mégis csökö-
nyösen kötik magukat ahhoz, hogy a dogmák nem 
gyakorlatiasak. Ezek is következetlenek ; mert az 
egyik rendbeli igazságokról, a természetes rend igaz-
ságairól állítják vagy legalább is megengedik a gya-
korlati értéket, a más rendbeliekről, a természet-
fölöttiekről pedig tagadják ugyanezt. Már pedig vagy 
nincsen a dogmának gyakorlati értéke és akkor más 
igazságnak sincsen, vagy van az észigazságnak s akkor 
van a dogmának is. 

Persze az igazság gyakorlati értékének kifejezője 
1 T. i. Istentől közlőtt vallási igazság, melynek befeje-

zettsége onnan van, hogy Isten belső életére, kifürkészhetetlen 
titkaira vonatkozván, az emberi ész maga erejéből úgy sem 
jöhetett volna rá. Tehát nem olyan, mint az ész búvárko-
dását képező természeti : fizikai, chémiai stb. igazságok, me-
lyeket az ember megtalálhat, kikutathat, idővel jobban és 
jobban megismerheti. Mikor az emberek a vallási dogmáktól 
iszonyodnak s az ész felfedező erejét hánytorgatják velük 
szemben, erről a különhségről rendesen megfeledkeznek. 

Szerk. 

nem mindig a csengő arany, mérőlánc, vagy mond juk 
repülőgép. A gondolkodásnak ezen színvonala vesze-
delmesen hasonlít azon másikhoz, mely értéknek 
csak a leolvasható koronákat tekinti, a kötvényeket, 
szelvényeket nyomdafestékes szemétpapírnak nézi. 

Az igazság, kerül jön az ki bár a teleszkópból, 
vesse azt oda nekünk a spektroszkóp prizmája, vagy 
emelje ki azt a mélységből a ftlozofia okfejtése : 
mindig egy-egy gyakorlati érték. Kire közvetve, kire 
közvetlenül. Ha ezen értéket tudással jelöljük meg, 
olyan alakba öntöttük át, melyben m á r mindenki 
kincset lát. Miért? Mert a világosság hiányt szüntet 
meg, szükséget elégít ki. 

De az igazság nem elégszik meg azzal, hogy az 
emberi lélekbe hatolva, haj lékba jutott. 

Az igazság uralkodni aka r ; az igazság türelmet-
len. Örökké izgat, mint egy nagy lendítő kerék 
folyton mozgat, hogy a mi nem szerinte van, átala-
kuljon, a mi neki megfelel, tökéletesbüljön, a mi 
hézagos, kiegyenlíttessék, a mi ellene van, kiirtassék-
íme az igazság alkotó ereje, bizonyára érték. Ha 
ezen értéket haladással jelöljük meg, mindenki fel-
ismeri benne a ma legnépszerűbb érmet. 

Miért? Mert a haladás a legtermészetesebb és 
soha meg nem nyugvó vágy. 

Az igazság rendkívül termékeny. Mi a megis-
merni valókat egy gondolatvillanással úgy átfogni 
nem tudjuk, hogy a raj tok vagy bennök megismer-
hető elemeket egyszerre kimerítenők. Az igazság, 
mint óriási sziklarobbantó, széttárja előttünk az 
ismeretlent, rámutat az ezerféle futó erezetre s kérdést 
kérdés mellé állítva mindmegannyi feleletre késztet 
bennünket a részletekkel foglalkozó számtalan igaz-
ság. Hová vezetett pl. az az igazság, hogy a szerves 
lények különböznek a szervetlenektől, az élők az 
élettelenektől? Az élőknek kutatása, a biologia, több 
tudományágat, a biologiai tudományokat eredmé-
nyezte; úgy hogy tula jdonképen szűkebb és tágabb 
értelemben vett biologiáról kell beszélnünk. Vagy 
pl. ezen a téren a sejt megállapítása a m á r - m á r 
külön tudományággá fejlődő sejttant hozta létre. 

Ha az igazság ezen értékét gyarapításnak mond-
juk, bizonyára szívesen vett a jándékot nevezünk meg, 
mert mindig többet és többet kívánunk. 
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De az igazság nagy díszítő is és édes 'gyönyö-
röknek forrása. 

Az igazság szépít. Az érzéki világ szép; hiszen 
érzékelhető kifejezése azon eszményi világnak, mely 
Isten elméjében van. Vagy lehet Isten fogalmazásá-
ban hibát ta lálni? Vagy Isten ereje gyengébb elmé-
jénél s ha gondolatát az érzékek alá eső anyagi 
világba akarja átvinni, nem tudja ezt úgy kialakítani 
hogy az ősmintának megfelel jen? S végül Isten oly 
végtelenül teljes minden megszorító határ nélkül, 
hogy tökéletességei még homályos tükörben is, minő 
a mi világunk, csak szépen verődhetnek vissza ; 
gyenge lehet ugyan a kép a visszaverő fölület gyar-
lósága miatt, de mindig harmonikus nagyságot ra j -
zol elénk. 

S ezen isteni gondolatok megtalálva s elménkbe 
helyezve mi mást eredményezhetnek, minthogy szel-
lemünk nagyobb fényben tündökl ik? Az emberi 
lélek amúgy is szép, mint Istennek képmása ; de ha 
most a lélek Isten müveinek arányos változatossá-
gát az őket uraló egységben tisztán látja, mi más, 
mint a világ egész szépsége alapjának, az isteni 
elmének mint az eszményi szépségnek visszatükrö-
zött képe? S mivel egyik igazság a másik után mind 
jobban közelebb visz minket ide, igaz az, hogy az 
igazság szépít. A szépség pedig érték. 

Az igazság gyönyörködtet. Az elmének eleme a 
világosság, a tisztánlátás; olyan ez neki, a milyen a 
szemnek a derült ég, az átlátszó levegő, a tüdőnek 
a tavaszi enyhe illatos lég. Ezt a világosságot hozza 
meg az igazság az elmének, a mennyiben a megszer-
zett bizonyos igazság az elmét kiragadja a tudatlan-
ság fogságából, a tévedés hamisságából, a kétely 
nyomasztó aggságaiból, a vélekedés ingatag tapoga-
tózásaiból. Más módon 1 is gyönyörködtet az igazság; 
az igazságok kapcsolódása, elveiknek egysége és 
egyszerűsege, folyományaiknak változatossága és 
összhangja az észnek gyönyörködtető élvezet. A gyö-
nyör is érték. 

Mi itt természetesen a logikai igazságról beszé-
lünk, a mely az ismeretnek, illetőleg ítéletnek meg-
egyezése tárgyával; de hiszen épen ez a mi igazsá-
gunk, mert ez van a mi lelkünkben. 

A mit az igazságról általában mondottunk, még 
fokozottabb mértékben elmondható, lia a bizonyos 
tárgykörben mozgó igazságokat a tar talmuk által 
megjelölt rendbe elhelyezzük s így tagolt, de egysé-
ges egészbe fűzzük össze ; ha ezen elrendezésből, 
egybekapcsolásból nem hiányzik egyúttal az igazságok 
megokolása, kimutatása, bizonyítása : tudománnyal 
állunk szemben s akkor el kell fogadnunk és mi el 
is fogadjuk azon végeredményt, hogy az előbbiek-
ben vett értelem szerint minden tudomány gyakor-

1 Franzelin : De Deo uiio. Ed. 3. Romae. Typogr. Poly-
glotta. 1883. P. 344. Franzelin ezt ugyan az elvont igazságok-
ról mondja, de elmondható valamennyiről. 

latias, hasznos, legyen bár jellege a spekuláció,1 

mint pl. a metafizikáé. 
Ezek után mi nyugodtan állítjuk, hogy a dog-

mák gyakorlatiasak, hasznosak. Nekünk itt teljesen 
mindegy most már, akár a dogmákat magukban 
tekinti valaki, akár a velük foglalkozó tudományt . 

Azt kérdezzük, az említett szempontok közül 
melyik az, a melyiknek a dogma nem felel 
meg? 

Először is bizonyos, hogy a dogma a szellem 
szomjúságát oltja. Vannak kérdések, a melyek meg-
oldásuk nélkül az agyat nyugodni nem hagyják. 
Vagy melyik gondolkodó embert nem izgatják az 
efféle kérdések: honnan a világ? honnan az e m b e r ? 
miért v a n ? ha már itt van, mi lesz vele? kialszik, 
mint utolsó lobbanásával a mécs, vagy csak egy 
messzebb szálló szikra? Ezen és több ilyen kérdé-
sekre feleletet vá r ; hogy mennyire izgatják, muta t ja 
az a számtalan rendszer, melyekkel megnyugtatni 
akarta magát, de a melyek vagy csak elhalasztják 
a kérdések megoldásait, vagy magukban nevetséges, 
de az emberi észt megszégyenítő tévedések. Hosszú 
a sor a régiek mitológiáitól a mai monizmusig, az 
indiaiak kozmikus tojásától az összement holt anyag 
életcsirájáig, a régi lélekvándorlástól a mai spiritiz-
musig. És ezen bizonytalanság mennyi tétova, i rány-
talan rezgést vissz bele a lélekbe. Ha meggondoljuk, 
micsoda szellemi erőt, micsoda akaratenergiát kép-
visel az emberi nem itt az ég alatt s ezzel összevet-
jük azt az aránylag csekély eredményt, a valóban fel-
világosodott, tisztult, egyöntetű, szilárd ítéletek meg-
alkotásában éppen az alapokat illetőleg, a világnézet 
és világmagyarázat dolgában, pedig ezeknek fény-
erejétől függ a legközelebbi okok keresésében is a 
látás tisztasága számtalan esetben; ha meggondoljuk 
azt a nagy és sok munkát , melyet az emberiség éppen 
szellemi téren végzett és végez s ezzel összevetjük 
azl a nagy szétdaraboltságot és ellentéteket, melyek 
az elméket egymástól elválasztják nem mellékes, 
hanem lényeges, életbevágó kérdésekben, a minek 
eredménye az, hogy a szellemi erőnek óriási per-
centje a romok eltakarításában s örök helyreigazí-
tásban merül ki : lehetetlen be nem látnunk, hogy 
éppen a dogmák azok, a melyek világos, határozott 
fényükkel rámuta tnak a nyaktörő utakra, gyémánt-
keménységükkel megtörik a veszedelmes hullámokat 
s arra vannak hivatva, hogy a fajilag egységes em-
beri nemnek biztosítsák a gondolat egységét. 

Részletesebben fejtegetni most nem akarjuk, 
csak rámutatunk arra az ismerettöbbletre, melyet a 

1 A spekuláció általában véve a tapasztalatból kiindulva, 
illetőleg ennek eredményeit alapul véve, érzékfeletti meg-
ismerésre törekszik s a tapasztalati adatokat egyszerű alap-
okokra viszi vissza. 

Nevezetesen a metafizika azt vizsgálja, a mi az összes 
dolgokban közös és valamennyinek legvégső elvei és okai 
körül mozog. 
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dogmák a szorosan vett természetfölötti igazságok-
kal nekünk nyúj tanak. 

Óriási tévedés azt gondolni, hogy a dogmák meg-
merevítik az észt, vagy talán egészen meg is állít-
j á k ; nem kisebb tévedés az a gondolat is, hogy a 
változás m á r haladás. 

Nagyon tévesen fogná fel valaki a dolgot, ha 
úgy gondolná, hogy a dogmák mintegy kész leltár, 
sorompó, melyen túl néznivaló nincsen. A kinyilat-
koztatásban nincsen benne mindaz, a mi megismer-
hető ; sok van benne, de mindentudóvá nem teszi 
az embert. A kinyilatkoztatás célja bennünket arra 
tanítani, hogyan lehet és kell ezen életen keresztül 
haladni úgy, hogy rendeltetésünket elérjük. Ez volt 
i rányadó az igazságoknak Istentől velünk történt 
közlésében; innen az a sajátság, hogy kinyilatkozta-
tás feltüntet néhány centrális igazságot. (Isten, Szent-
háromság, az Ige megtestesülése és a megváltás műve, 
Istenen kívül mindennek eredete teremtés útján, az 
ember különbsége az esztelen lényektől, kegyelem, 
erények, végső dolgok), melyek körül több-kevesebb 
világossággal csoportosulnak a részletkérdések (Isten-
nek tudása tárgyat és módot illetőleg, a három isteni 
személy vonatkozásainak, tulajdonságainak kérdései, 
a teremtés módja , tartama, az akaratnak a kegyelem 
által történő közvetlen vagy közvetett istápolása stb.j 
Mit mutat ez? Mutatja, hogy a kinyilatkoztatás az 
embernek az Istent, vtlágot, az embert, ennek rendel-
tetését és sorsát illetőleg bizonyos, tévedéstől ment 
ismereteket akar adni, de nem tökéletes, kimerítő 
ismereteket; legalább nem úgy, hogy az ember tiszta 
passzivitásra szorítkozva, pusztán elvonultassa maga 
előtt az igazságokat és csak nézze azokat. 

De még ennél többet is mondha tunk ; a nekünk 
adott kinyilatkoztatás keretében kérdések merülnek 
fel, melyeket ugyanezen kinyilatkoztatás nem old 
meg, melyeknek magyarázatát itt e földön sohasem 
találjuk meg, sőt maga utal bennünket azon óhaj-
tandó s boldog pillanatra, melyben Istent szinről-
szinre, szemtől-szembe látjuk. 

Ilyen berendezkedés mellett éppen a dogmák 
legerélyesebb mozgatói és indítói a haladásnak. 
Szinte csalogatják az embert, hogy a mennyire lehet-
séges, a rendelkezésünkre álló eszközökkel iparkod-
junk a homályt szűkebb körre szorítani, a mélyen 
fekvő tartalmat felszínre hozni, lelkünket, eszünket, 
de még az érzéketlen világot is idomítani. Ez hala-
dást jelent, mely egyetemes, mely nagyszabású, mely-
nek határai csak a lét határai. 

Tessék megnézni magának a theologiának könyv-
tárait ! Tessék meggondolni, mit mentettek meg más 
téren is a dogmák az emberi észnek! Ha a dogmák 
közbe nem lépnek, hova vittek volna bennünket 
azok a megszámlálhatatlan fdozofiai tévedések? 
A keresztény társadalom minden, az emberek fogya-
tékosságai okozta benne előforduló hibák mellett is, 
lényegesen és pedig előnyösen elüt a pogány tár-

sadalomtól ; ezen keresztény társadalomnak pillére 
pedig a dogmák; ezen társadalomnak haladása pedig 
mihez van kötve? A dogmák erősebb érvényesülé-
séhez. Azok a dogmák, melyek egyik újjal az égre, 
másikkal a földre mutatnak, emelték a gyenge em-
bert a lelki bátorság, önfeláldozás, hűség, kitartás 
azon fokára, melyet a vértanúkban, hitvallókban 
bámulunk ; de elmondhat juk, hogy a keresztény 
testi s lelki irgalmasságnak házai nem a porladó 
kőre, hanem a változhatatlan, örök dogmákra vannak 
építve. A hideg márványra, kemény bronzra, vászonra, 
selyemre, aranyra, ezüstre ki lehelte rá a művésze-
tet? Megint csak a dogma. 

A dogmának ezen sok oldalú hatása el sem 
képzelhető bő termékenység nélkül. De ez termé-
szetes is. A dogma világítása mellett j u tunk rá arra 
a számtalan fonálra, mely az egész mindenséget, az 
embert annyiféle vonatkozásban köti Istenhez ; a 
dogmának sajátságos generáló erejét mutat ja az, 
hogy örök állandósága mellett nincsen az emberi-
ségnek egy bizonyos társadalmi formájához kötve, 
hanem az emberi természet roppant haj lékonysá-
gának, alakulásokra törekvő igényeinek mindig tel-
jesen meg tud felelni. A dogmának teljesen mindegy, 
akár a régi pogány római birodalommal, akár a 
népvándorlás népeivel, akár a későbbi hübérurak-
kal, vagy a mai berendezkedéssel áll-e szemben : min-
den időben a felmerülő kérdésekhez hozzá tud szólani 
akár pozitív, akár negativ irányban, vagy legalább 
is óvatosságot ajánlva, az elhamarkodástól vissza-
tartva a tévedés útjától elterel. 

De a dogmák széppé is teszik az emberi lelket. 
A dogma végre is Istennek gondolata; a dogmák 
nem merítik ki ugyan Isten mindentudását , de mégis 
nekünk valamenyire megközelíthető módon elénk 
állítják Istennek elméjét s a dogmát magunkévá 
téve Istennek gondolatait viszik lelkünkbe. Ezek egy 
igazságsorozat, mely teljes bizonyosságával a tudat-
lanság s bizonytalanság barátságtalan éjjeléből kira-
gadva bennünket , az örök igazság napjából néhány 
fénykévét lelkünkbe szórva ott világosságot gyúj t ; 
az érzéki világnak Isten tökéletességeit elénk vetítő 
gyenge képeinél a szellemnek megfelelőbb, a távol-
ságot gyengítő közvetlenebb kapcsolatba helyezi lel-
künket Istennel. Mennyivel szegényebb, mennyivel 
homályosabb egy Plato, Sokrates, Aristoteles a dog-
mákat nagyrabecsülő kereszténynél! A dogmák egy 
igazságsorozat, mely teljes diadala a szellemnek az 
anyag felett, eszményi magaslatra emel, áttöri a ter-
mészet határait , az örök szépség felé ragad bennünket , 
itt hozzá láncol bennünket , édes vággyal biztosítva 
minket, hogy egykoron zavartalan boldogságban él-
vezzük. Ki nem nézte volna közülünk az égboltot 
messzelátón? Ki nem érezte volna olyankor azt a 
gyönyört, élvezetet, melyet nyújtott a látott kép s az 
a tudat, hogy hozzáférkőzünk a távoli világokhoz ? 

Azonban a dogmákkal a legjobb messzelátóknál 
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tovább lá tunk; a dogmákkal a legtávolabbi világo-
kon túl és fölött levő világba l épünk! 

A gondolkodó lélek felfedezi és élvezi azt a 
bámulatos kapcsolódást a dogmák között, bennük 
az egységet, összhangot, melynél fogva oly solidari-
tás van köztük, hogy eggyel áll valamennyi, eggyel 
esik va lamennyi ; de nem kevésbbé szép bennük a 
mesterkéltség nélküli egyszerűség; a maguk rendjé-
ben oly természetesek, oly szerves összefüggésben 
vannak, mint a rózsa gyökerétől virágjának szirmáig. 
A még kivánalos a változatosság, ez szembeszökő. 
Ezen változatosség nem hiányozhatik, ha megfontol-
juk azt az óriási tárgyi kört, melyben mozognak és 
azon folyományok bőségét, mely belőlük ered ; hiszen 
Istennek gondolatai, ezek pedig nem oly szegénye-
sek, mint a mieink. 

Kívánunk csak még egy adatot ahhoz, hogy a 
dogmák gyakorlatiasak ? 

Vessünk csak egy pillantást azon társadalmakra, 
berendezkedésekre, melyek a keresztény dogmákat 
nem fogadták be, vagy hűtlenek lettek hozzájuk: a 
dogmáknak hiánya következményeiben ugyancsak 
szemmel látható. Czilek Balázs dr. 

VITT. Bonifác és 777. "Endre. (in.) 
VIII. Bonifác azzal kezdi működését, hogy ki-

szabadítja magát az Anjuok hatalmi szférájából s 
Rómába megy Nápolyból.1 Hozzákezd eszméinek 
megvalósításához. Követek, levelek mennek minden-
felé, csak az Anjuok magyarországi érdekeinek elő-
mozdítására nem. Ha szabad Bonifác egyéniségéből 
következtetnünk, akkor annak a véleményünknek 
adunk kifejezést, hogy a pápa az egyház független-
ségének érdekében hanyagolta el az Anjoukat. A ha-
talmas urak m á r eddig is sok kárt okoztak az egy-
háznak Itáliában. A szó szoros értelmében veszé-
lyeztették a pápai államot.2 Helyesen mondja Erhard 3  

az Anjoukról, hogy csak a személy változott általuk, 
a hohenstaufi törekvések megmaradlak, csak hogy 
most az Anjouk voltak képviselői. 

A pápa i lyformán semlegesen viselkedett a ma-
gyarországi trónkérdésben. Nincs adatunk arra, hogy 
megnyugodott volna III. Endre országlásában, de 
nehézségeket sem emelt ellene.4 Nem feddi meg a 

1 Hergenröther : i. m. 584. 1. V. Coelestin Nápolyban 
lakott s így egészen az Anjouk befolyása alá került. 

3 Bonifác szereplését némelyek úgy fogják fel, hogy 
főhűbérjogokat akart gyakorolni az összes államok felett. 
Ezt nem lehet rábizonyítani. O csak azon általános s az 
akkori nemzetközi jog által elismert kiváltságait akarta ér-
vényesíteni a pápaságnak. Csak rosszakarattal lehet Boni-
íácra «személyes uralomra való vágyást» erőszakolni. Ld. 
Döllinger: Kirche u. Kirchen 41. 1. 

8 1. m. : 35. 1. 
4 Egy III. Endre halála után kelt okiratból ugyan az 

tűnik ki, hogy a pápai udvarban mindig az Anjoukat tar-
tották törvényes uralkodóknak. Ld. Theiner : i. m. 398. 1. 

főpapokat, hogy Endre mellett oly határozottan fel-
léptek. Egy árva nyom sincs arra, hogy helytelení-
tette volna Ladomér esztergomi érsek eljárását, 
midőn kiátkozta Kőszegi Ivánt garázda hűtlensé-
géért 1296 közepén,1 holott megtehette volna, ha 
mindenáron az Anjouk érdekeit akarta volna védel-
mezni. Hiszen Iván a pápai követ előtt fogadta meg, 
hogy nem ismer el más királyt, mint a kit a pápa 
jelöl ki és erősít meg. Ellenben van arra oklevelünk, 
hogy a pápa az erős Endre párti Eodomért hatal-
mazta fel az oly urak elleni szigorú eljárással, a kik 
a jogtalanul elfoglalt egyházi bir tokokat ki nem 
adnák.2 Ha ez a körülmény egyebet nem is, de annyit 
mindenesetre bizonyít, hogy Bonifác pápa Ladomér 
érsekre nem neheztelt Endre-párt isága miatt. 

Az itt említett téuyek mellett azonban van né-
hány olyan adatunk is, a melyek azt sejtetik, hogy 
a szentszék csak ideiglenesen halasztotta el a magyar 
trónörökösödési kérdésben való nyilt fellépését. 

Ilyen adat az a III. Endre halála után kelt ok-
levél is, a melyből kitűnik, hogy VIII. Bonifác Martell 
Károly fiát ép úgy, mint magát Károlyt, a ki 1295 
augusztusában halt el,3 Magyarország törvényes kirá-
lyának tartotta.4 Ezt bizonyítja az az eset is, mikor 
a pápa a Trau és Sebenico között felmerült vitát, 
kapjon-e Sebenico külön püspökséget, 1298. május 
elején az Anjou-párt i Brebiriek kérelmére Sebenico 
javára dönti el.5 

Ez az eljárás nem sokat jelentett. Mindössze azt, 
hogy Bonifác, mint jó politikus, nem tartja taná-
csosnak a III. Endre ellen való nyilt fellépést, mivel 
nem akar az egész magyar főpapsággal ellentétbe 
kerülni ; megelégszik az Anjouk út jának lassú egyen-
getésével.8 

Ez az országnak nem sokat árthatott. VIII. Bo-
nifác uralkodásának első felében nem is okozott 
zavarokat. És nem is okozott volna a második felé-
ben sem, ha a Magyarországban beállott események 
nem kényszerítik erre. 

Az 1298-ik év elején ugyanis az Endre-pár t lelke, 
Ladomér érsek, meghal. Utódjává kevéssel a gyász-
eset után Bicskey Gergely, fehérvári prépostot, királyi 
alkancellárt választja meg a káptalan.7 Egy szigorú, 

1 U. o. 385. 1. Pauler : i. m. 446. s köv. 1. 
2 Fejér : Cod. Dipl. Tom. VI. vol. II. 62.1. 
3 Pauler : i. m. 446. 1. 
4 Theiner : i. m. 398. 1. 
5 Fraknói : i. m. 367. 1. 301. jegyzetben nem tekinti poli-

tikai vonatkozásúnak a pápa ezen döntését. Pauler : i. m. 
454. 1. ellenben azt véli, hogy a pápa itt kedvezni akart az 
Anjouknak. Ld. az oklevelet Theiner: i. m. 381. 1. 

6 A magyar főpapság véleményét érdekesen tolmácsolja 
Pauler : i. m. 450. 1. Szerintük a magyar vérrel szerezte or-
szágát, nem pedig a pápától nyerte. Vallását Rómának kö-
szöni, de királyává azt választja, a kit a törvény, a kit a 
nemzet akar. 

7 Gergelyt Bicskey-nek irjuk, Karácsonyi után (Magyar 
egyháztört. 31. 1.) mert később á fehérmegyei Bicske birto-
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kemény fejű embert , a pápa tekintélyének m o n d h a t -
nók túlbuzgó tiszteletével, a mely a rajongásig foko-
zódott. És ez a szentszékhez való odaadó ragasz-
kodás tette őt a zavarok előmozdítójává és hű t lenné 
az eddig szeretett ura, III. Endre iránt. Látta az 
ország szomorú ál lapotát s erre gyógyító írt csak 
Rómától remélt . A magyar királyi udvar pedig Ró-
mától mintha elfordult volna. Az érintkezések meg-
szakadtak. Hogyan lehetne akkor boldog az ország! 
Gergely sokat tépelődik mit csináljon, végre megér-
lelődik benne a gondolat, hogy a magyarok hazáját 
nem menthet i más meg siralmas állapotától, csak 
az Isten és a r ó m a i szentszék.1 Azért c sakhamar az 
Anjoukhoz pártol, a kikről köztudomású volt, hogy 
a szentszék jelöltjei. 

Az 1298. augusztusára hirdetett pesti országgyű-
lésre m á r nem megy el. Az összegyűlt urak — úgy 
látszik — nagyon észrevették távollétét. S ha n e m is 
tudták még biztosan, szakított-e Gergely a királlyal 
vagy nem, jónak látták hangsúlyozni s a tárgyalások 
előtt k i je lenteni : «Endre urat , a királyi vért, született 
u r u n k gyanánt tiszteljük.»2 Megérezték, hogy szomorú 
napok fognak következni s a ki rá lynak támogatásra 
van szüksége. Maga III. Endre is igyekszik híveket 
szerezni. Ernyebánfiával , Istvánnal, formális szö-
vetséget köt, a melyben kölcsönös támogatást ígér-
nek egymásnak. És a melyben Ernyebánf ia kü lönö-
sen hangoztat ja, «hogy Endre királyt született u r á n a k 
t a r t j a . . . még pápák, érsekek (itt m i n d e n bizonnyal 
Gergelyre gondolt) ellen is szolgálja, mer t a szent 
király, István, apostola Magyarországnak és utódai a 
származás sor rendjében helyébe lépnek.»3 

íme Gergely a pesti országgyűléstől fogva m á r 
megkezdte működését III. Endre ellen. Ezért az End re -
pár t iak mind határozot tabban lépnek fel ellene. Az 
esztergomi kápta lan teszi meg a kezdeményezést. 
Fel ír a pápához, hogy ne hagyja helyben Gergely 
megválasztását.4 Ámde a pápának szüksége volt ilyen 
emberre , mint Gergely. Tudva azonban azt, hogy ha 
határozot tan állást foglal mellette, egyúttal III. Endre 

káról nevezte el magát. Fraknói : i. m. 103. 1. Bododi-nak 
nevezi. Ez az elnevezés helytelen, mert Bodod v. Botond az 
atyja volt s így Bododfia, vagy Botondfia Gergelynek lehetne 
nevezni. Kőszeghy Ivánt is hasonló okból nevezzük Kőszeghy-
nek. Ld. Karácsonyi «Kőszegiek és nem Németujváriak» c. 
értekezését a Pórral folytatott vitában. Századok 1903. 371. 1. 

1 Gergely érseket egymástól igen eltérően Ítélik meg a 
történetírók. Knauz N. (Mon. Strig. II. 433. s köv. 11.) tetteinek 
rugóit csak abban látja, hogy esztergomi érsek akart lenni. 
Védelmébe vette ez állítás ellen először Pór A. (i. m. 325. s 
köv. 11.), majd Pauler (i. m. 450. 1.), bár ő szerinte is meg 
volt az a törekvése, hogy érsek legyen. Véleményünk szerint 
egész szereplése azt mutatja, hogy jót akart, de rossz termé-
szete mindent meghiúsított. 

3 Pauler: i. m. 454. 1. 
3 Pauler: i. m. 461. 1. Az oklevelet ld. Hazai Okmánytár 

VI., 431. 1. 
4 Ezt a Gergelyhez irt pápai levél függelékéből tudjuk 

meg, ld. Theiner: i. m. 383. 1. 

királyságát ítéli el, kibúvót keres. Nem válaszol 
mind já r t a kápta lannak. Halasztja az ügyet. Végre 
121J9. j a n u á r 28-áról keltezve válaszol a kápta lan fel-
terjesztésére, kijelenti, hogy végleges ítéletet csak 
később fog hozni, mindaddig Gergelyt bizza meg az 
esztergomi érsekség «procurator»-ságával. Azt azon-
ban nem tudta megtagadni magától VIII. Ronifác, 
hogy hizelgőleg ne nyilatkozzék Gergelyről. Oly fér-
fiúnak nevezi őt, a ki va lamennyire képes lesz rendet 
teremteni az országban. Egyben szigorúan meghagyja, 
hogy Gergelynek engedelmeskedjenek. Viszont az új 
«procura tor»-nak felhatalmazást ad, hogy mindazokat , 
a kik ellenszegülnek, «egyházi és világi» bünte té-
sekkel megzabolázza.1 

A pápa e rendeletéről nem értesíti sem a tör-
vényes királyt, sem a trónkövetelő s a kúr iánál tör-
vényesnek elismert Károly Róbertet. Itt is ki tűnik 
Bonifác tapintatossága. Nem akarta fokozni a zavart 
egy oly oklevéllel, a mely nagy bonyodalmakat okoz-
hatott volna, mer t pl. azzal, ha Károlyt értesíti, köz-
vetve nyíltan állást foglalt volna III. Endre ellen.2 

A pápa célja Bicskey Gergely fölkarolásában csak-
h a m a r ki tűnt abból az iratából, a melyet Kőszegi 
Iván érdekében adott ki. Ezt Gergelyhez intézte s 
meghagyta neki, hogy vizsgálja meg Iván ügyét s ha 
L a d o m é r annak idején tényleg azért közösítette ki őt, 
mer t János, jesi-i püspök-követnek kijelentette, hogy 
csak azt ismeri el törvényes királynak, a kit a pápa 
megerősít, oldozza föl társaival egyetemben.3 Gergely 
habozás nélkül föloldozza Ivánt, a mi ál talános föl-
tűnést keltett az országban. Nyilvánvaló volt min -
denki előtt, hogy lia a pápa i udvar n e m is lép föl 
határozot tan III. Endre ellen, megvan az a hátsó gon-
dolata, hogy egy alkalmas pi l lanatban az Anjoukat 
ültesse Magyarország t rónjára . 

A magyar urak Gergely el járásából következtet-
tek. Tudták, hogy a róma i szentszék föltétlen hive s 
épen azért azt hitték, hogy a mit ő tesz, azt a pápa 
megbízásából teszi. Gergely pedig nem volt politikus. 
Ügyetlen, erőszakos ember lévén, legszebb szándékai 
is sikertelenek marad tak s a mellett nagyban hozzá-
járul tak ahhoz, hogy VIII. Bonifác Magyarországban 
népszerűt lenné vált. 

Bicskey Gergely az 1299. má jus elején megkezdett 
országgyűlés idejében4 igen erőszakos, tapintat lan 
szerepet játszott. Rákoson gyűltek össze az u rak «az 

1 Theiner: i. m. 382. s köv. 11. 
2 Érdekes, hogy a pápának ez időben hazánkba küldött 

levelei, hol az érseki tartomány püspökeihez, az egyház-
megye káptalanaihoz, papjaihoz s világi hívekhez vannak 
intézve s lényegesen eltérnek fogalmazásilag a rendesen 
használt kancelláriai formától. Ezekben a pápa közvetve az 
egész országhoz szól. Fraknói : i. m. 103. 1. 

3 Theiner: i. m. 385. 1. 
4 Fraknói : i. m. 105. 1. talán tollhibából 1298-ra teszi az 

országgyűlés idejét. A rákosi gyűlést még az 1298-iki pesti 
országgyűlés határozata folytán hivták össze 1299. május 
8-ikára Pauler: i. m. 457. és 464. 11. 
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ország súlyos dolgainak tárgyalására, az ellenséges 
félek kibékítésére». Gergely újra nem jelent meg. 
Csak követeit küldötte el, de ezeket is csak azért, 
hogy tiltakozzanak egyes urak, különösen III. Endre 
erőszakoskodásai ellen, a melyekkel az esztergomi 
érsekséget zaklatják.1 

III. Endre Gergely panaszaira nemesen kijelenti : 
nem tud ugyan arról, hogy megsértette volna a neve-
zett egyházat, mindazonáltal kész alávetni magát a 
főpapok ítéletének. A főpapok most minden áron ki 
szerették volna békíteni Gergelyt III. Endrével. Ámde 
Gergely sokkal makacsabb jel lem volt, mintsem erre 
rábírható lett volna. Hivatkozik valami joghatóságára, 
a mely «mint pápai követet» megilleti s Veszprémbe 
hivja meg az ország püspökeit tanácskozásra. 
A püspökök azonban gondolhatták, hogy miről akar 
velük tárgyalni s a hely is, a hova hivta őket, gya-
núsnak tünt föl Kőszeghy Iván miatt, a kit az ottani 
egész vidék uralt ; nem engedelmeskedtek tehát, hanem 
még egyszer utoljára megkísérelték a közvetítést 
III. Endre és Gergely között. Pál esztergomi nagypré-
postot és Kőszeghy Iván öccsét, Henriket küldötték el 
hozzá, hogy meghívják a rákosi országgyűlésre s egy-
úttal tudakolják meg, mi alapja van az általa előbb 
említett «pápai követ»-ségének. 

Gergely azonban makacskodik. Nem ismerteti 
a pápai oklevelet, a mely őt pápai követté tette, az 
országgyűlésre sem megy el, hanem távolból fenye-
getődzik s kiátkozást helyez kilátásba a püspököknek, 
ha nem engedelmeskednek.2 

Pap József. 

A szent áldozás jellemképző ereje. (ív.) 
l)e talán nem is annyira erőre volt szükségünk, 

mert inkább azok kifejtésétől irtóztunk. Ezért Isten 
közvetlenül is érinti a gratia actualisban a lelket s 
ezzel tettre váltja a bennünk levő erőkészletet. Az 
Isten e benyulása — mond ja Prohászka, — olyan mint a 
h impor a tavaszi virág b ibé jén; új egészen új elv. 
Nem csoda, ha a kegyelem fuvalata alatt fölocsúdtak 
a kábult emberek, szégyenkezni kezdettek a meg-
gyalázottak, az erkölcsi méltóság érzete vonult végig 
a fásult sziveken s hol előbb fertő terjengett s bűn 
uralkodott, ott illatos kertek s virányos rétek leheltek 
életet s gyönyört.3 

A kegyelem által megtörtént az emberiség erköl-
csi újjászületése, de az még nem jelenti az emberi 
természet összes gyöngéinek azonnali eltűnését. A lélek 
isteni erők birtokába jutott s ki tagadhatj i, hogy 
ezzel önsorsa a saját kezében van. Nem csodálkozom, 
ha természetes erőivel oly sok nehézség közepett 
nem boldogulhatott, de ha isteni erőkkel se tud 

1 Pauler : i. m. 464.1. 
2 Pauler : i. m. 464. s köv. 11. Fraknói : i. ni. 105.1. 
3 Dominus Jesus 30. 1. 

gyöngeségei fölé emelkedni, ezt nem értem, mert az 
istenség erői nemcsak magasabb rendbe emelik, 
hanem saját rendjében is átalakítőlag hatnak reá. 
Valóban elmondhat juk P. Meschlerrel: «a malaszt 
lényege, koronája , célja és befejezése a keresztény-
ségnek, amelyben ennél értékesebbet nem találunk.»1 

Nagy vonásokban érintettük a malaszt főbb 
sajátságait s ezzel megbecsültük az egyén szempontjá-
ból is kimondhatat lan értékét. A malasztos léleknek 
királyi, isteni öntudattal kell j á rn ia az élet útjain, 
mert ő több, mint az egész világ. Prohászka előbb 
elmondja, hogy a keresztény kultura minden más 
kulturát túlszárnyal, végül felveti a kérdést, hogy 
vájjon mivel vitte előbb a kereszténység az emberi-
ség kulturáját és így felel: én a keresztény kul túrá-
nak titkát az isteni életről való öntudatba fektetem.2 

És ez nem túlcsigázott képzelődés, hamubelű arany-
alma, hanem igazság, valóság, olyan, mint a kétszer 
kettő négy. Csak érné el teljes fejlődését ez a királyi 
öntudat s ne csökkennék meg s a világ látna jelle-
meket. egyéniségeket, isteneket emberi kiadásban. 

Még csak e kérdés marad há t r a : hol található 
fel a kereszténységnek lényege, koronája, célja és 
befejezése: a királyi öntudatot adó malaszt? A feltett 
kérdésre e szóval felelhetünk: a szentségekben. Nem 
mintha Isten nem adhatna ezeken kívül is, hanem, 
mert rendesen nem szokott adni. 

Isten a szentségeket az egyház őrizetére bizta. 
Az eddig ismertetett kegyelem magában véve láthatat-
l an ; nem tudjuk, honnan jő és hová megy, de a 
látható jelek, miket szentségeknek mondunk, isteni 
rendelés alapján a lélekbe szállítják. Azonkívül még 
minden szentség ad különös kegyelmet is, mert 
különben nem volna hétre szükség, egy is megadhatná 
a közönséges kegyelmet. Ez a különös kegyelem az 
élet különös viszonyainak felel meg. Különben is 
Isten a szentségben úgy bánik a lélekkel, mint a testi 
élettel szokott elbánni. Szent Tamás találóan magya-
rázza e hasonlóságot.3 Szerinte a szentségek célja 
kettős : az embernek Isten szolgálatában való tökélete-
sítése és a bűn kiküszöbölése. A testi életben az 
ember kétféleképen tökéletesedik: önmagához és a 
társasághoz való viszonyában. Önmagában megint 
vagy úgy, hogy valamely tökéletességre tesz szert 
(per se), vagy úgy, hogy megszabadul valami akadály-
tól. Az előbbi háromféleképen történik : születik s 
ennek a lelki életben a keresztség felel meg, 
erősödik s ezt a bérmálás helyettesíti, táplálkozik, 
a mi által megőrzi életét és erejét s ezt a lélek életé-
ben a szentáldozás tölti be. Többre nem is volna 
az embernek szüksége, ha teste és lelke mentek 
volnának a szenvedéstől, de mivel nagyon gyakran 
testi-lelki betegség gyötri, orvoslásra van szüksége s 

1 A Szentlélek-Isten 143. 1. 
2 Diad. Világn. 256 1. 
3 Summa theolog. III. p. q. LXV a. 1. c. 
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ez megint kétféle : a gyógyítás, a minek a lélek világá-
ban a bűnbánat felel meg és az erők helyreállítása, 
mit a lelkiekben utolsó kenetnek neveznek. Végül 
az ember, mint a társaság tagja, kétféleképen tökélete-
sedik: hatalmat kap mások felett s ezt a lelkiekben 
az egyházi renddel éri el, másoknak testi létet ad s 
erre a lelkiekben a házasság szolgál. A szentségek 
másik célja a bún orvoslása: a keresztség megszün-
teti a lélek életének hiányát, a bérmálás az újraszült 
lélek gyöngeségét, az oltáriszentség a lélek bünre-
való hajlandóságát, a bűnbána t a keresztség után 
elkövetett bűnt törli el, az utolsó kenet a bűn 
maradékait szünteti meg, az egyházi rend a tömeg 
felbomlása ellen való, a házasság az érzékiséget és 
az emberiség kihalását akadályozza meg. Ez az érdekes 
felosztás nemcsak a természetfeletti életre vet világot, 
hanem megmutat ja a kegyelem rendeltetését is. 

4. Az említett egyháztanító az összes szentségek 
között az oltáriszentséget teszi első helyre és pedig 
há rmas okból: ebben lényegileg Krisztus van jelen, 
míg a többiben csak valamely tőle kölcsönzött erő 
(virtus); a többi szentségek mind ezért vannak, épen 
m i n t a fánál gyökér, szár, levél, virág a gyümölcsért ; 
végül minden szentség felvételét a szentáldozás tetőzi 
be és koronázza meg. Mi meg azt gondoljuk, hogy 
az oltári szentség nemcsak e három ok miatt, hanem 
a jellemre háruló különös áldásai miatt is megérdemli 
az első helyet. Már láttuk, hogy a római egyház 
hite szerint értett kegyelem meggyógyítja lassankint 
az emberi természet sebeit s az embert isteni erők 
birtokába juttat ja. Már pedig az oltári szentség nem-
csak ez erőket közli velünk, mint a többi szentségek, 
hanem magát az erők szerzőjét Jézus Krisztust is. 
Jézus sokat tett az emberért . Érette hagyta el az 
eget, érette vetette alá magát az emberi élet nyomorú-
ságainak, érette állott oda az emberiség bűneivel 
megterhelten a haragvó Isten szine elé, hogy igazsá-
gos haragját élete árán kiengesztelje. Nem csoda, ha 
ezek után a szent áldozásban a lelket szerető kar ja iba 
veszi, vele egyesül s istenségének kincseiben részesíti. 
Már ez a gondolatissejtetheti a szentáldozásnak a jel lem 
kialakulására való áldásos hatását. De nekünk nem sza-
bad a sejtésekkel beérnünk. Vegyük e szentség hatá-
sait szemügyre s mérlegeljük jellemképző értéküket. 

E szentség vétele mindenekelőtt tiszta lelki-
ismeretet tételez fel. A tiszta lelkiismeretet a bűn-
bánat szentsége teremti meg. És így minél többször 
j á ru l valaki e szentséghez, annál gyakraban kell 
tisztára mosnia lelkét. Szent Pál szavai folyton fülébe 
csengenek: vizsgálja meg azért az ember magát és 
úgy egyék a kenyérből és igyék ama kehelyből, mert 
aki méltat lanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik 
magának, meg nem különböztetvén az Úr testét.1 Ezért 
a lelkiismeret megtisztulását is j ó részben a szent-
áldozásnak kell betudnunk. 

1 I Cor. 11. 27—29. 

Önmagunk megvizsgálása nemcsak a helyes 
önismeretre tanít meg, hanem megmuta t ja azt is, 
hogy hányszor lázadtunk fel saját lelkiismeretünk 
ellen s így hányszor kerül tünk idegenek szolgaságába. 
E mellett belátjuk, hogy a lelkiismeret szavát 
önszabadságunk megsemmisítése nélkül sem hághat juk 
át. S ha még hozzávesszük, hogy a lelkiismeret szava 
Isten szava, megszületik a bánat, amely eltörli a 
a bűnt s az embert megint a lelkiismeret ura lma 
alá állítja vissza. A lelkiismeret ura lma alatt álló 
ember a legnagyobb szabadságnak örvend, mert 
sem önmaga, sem környezete nem nyűgözik le. 
A jel lemről szóltunkban kérdeztük, hogy honnan 
veszi az ember ezt az erőt, amely akaratát a leg-
dicsőbb szabadságharcban győztessé teszi. Most, fele-
lünk r á : Istentől, ki a lelket életre hivja. «Az isteni 
akarat megtestesülve s az eszményi világot emberi 
életben kialakítva Krisztusban lép elém s én hódolok 
neki. S e hódolatomat saját életemben kiváltani s 
elégtelenségemet kiegészíteni, maga ez a parancsoló 
s vezető Úr fogja az ő kegyelmével. Az eszményből 
erő, az Úrból segítő lesz; a törvény kegyelemmel 
párosul s általa gyöngeségemben is érvényesül.»1 

Ki is győzhetne meg a Mindenhatón kívül egyszerre 
oly sok ellenséget? Már mondottuk, hogy az ember 
természetes erőivel eddig nem juthat el. E nélkül 
pedig még láthatni ugyan hősöket, de csak a vas-
patkós erőszak egyoldalúságával. A természet erői 
hamar cserben hagynak, pedig énünk birodalma 
még meghódítatlan. Az isteni beavatkozás biztosította 
számunkra az első sikert. De ezzel még nincs vége 
korántsem a harcnak, sőt még csak most kezdődik 
igazában. A gyónás csak lábraállította akaratunkat, 
de se meg nem erősíti, se meg nem védi. A rendet-
len haj lamok gondoskodnak róla, hogy a lélek ne 
pihenhessen sokáig babérain. A test úrhatnámsága 
ki ir thatat lan: az érzéki vágyak újból fenyegetik a 
lélek «szabadságát». De épen jókor, mert a szent-
áldozás küszöbén állunk. Talán u jabb erőt ad a 
csendriasztó szenvedélyek ellen s így megvédi a 
fenyegetett szabadságot s biztosítja a lélek önuralmát . 
De mi lesz e sajátos e rő? Mikor a bukott természet-
ről szólottunk, említettük, hogy a jel lemhibák forrása a 
rendetlen önszeretet. Már pedig Sz. Tamás és a többi 
hit tudósok tanítása szerint az oltári szentség különös 
hatása mindenekelőtt ama megszentelő kegyelem, 
amely meggyógyítja az ember rendetlen önszeretetét. 

Senki sem lehet közömbös a neki megfelelő 
jóval szemben s azért, a míg markába nem került, 
vágyódik utána s mikor megfogta, örül neki. A leg-
megfelelőbb j ó : Isten. Azért az ember természeti 
szükségszerűségből vágyódik utána. E kiolthatatlan 
vágyat maga a végső cél — Isten — oltotta minden 
ember szivébe. Azért mondotta oly biztossággal szent 
Ágoston, hogy nyugtalan az ember szive és csak 

1 Prohászka: Modern kath. 21.1. 
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Istenben nyugszik meg. Első bukása is a végtelen jó 
keresése volt. Hozzá hasonló akart lenni, de pórul 
járt , mert elvesztette a legfőbb jót, a kit kereseti s 
megtalálta önmagát, a kit nem keresett. Ezóta a 
legfőbb jó szeretetét magára pazarolja. Még bukása 
után se aludt ki e forró vágya. Szegény ember négy-
ezer évig kereste megsebzett szivével az elveszett 
édent. Bejárt minden mocsarat, piszkot s bár bolygó 
lába száz tövisre hágott, még se koronázta siker fá-
radozásait. \ égre a végtelen Jó lejött hozzá. Előbb 
magához emelte az embert, javainak részesévé tette 
s azután nagyságához méltó lelkesedésében önmagát 
adta oda eledeliU. Az isteni jósághoz méltó bőkezű-
ség! Nagyobb ajándék nem állott rendelkezésére, 
mert magán kívül m á r mindent átadott volt már az 
embernek. Végre önmagára került a sor. Átadta ön-
magát is; előbb társul szegődött, ma jd szolgájává 
lett, váltságáért felajánlotta önmagát s testét eledelül 
adta. Itt kimerült az istenség kincsestára és az isteni 
mindenhatóság tehetetlen volt. Eledelt adott minden-
kinek személyválogatás nélkül, épen mint napját 
felvirrasztja jókra és gonoszakra egyaránt s esőt ad 
igazaknak és hamisaknak. Jó példa az embernek, 
vájjon általa kitágul-e önző szive? Ha nem, csak 
egyék az eledelből s ma jd meggyógyul. Páli szent 
Vince tanúsága szerint: Valamint a tiltott gyümölcs-
ből eredt minden nyomorúságunk : a testi betegségek, 
lázak, stb., a lelki gyöngeségek, mint a rosszra való 
hajlam, a jó gyakorlásának nehézsége, a gonosz kí-
vánságok stb., úgy a mennyei eledel kigyógyítja az 
elmét a tévedés betegségéből, az akaratot a rossz 
ha j lamok nyavalyájából, az emlékezetet az Isten 
jótéteményeiről való megfeledkezésből, a száját a 
hazugságból stb.1 

A mint engem küldött az élő Atya és én élek 
az Atyáért : úgy a ki eszik engem, ő is él énérettem — 
mond ja a testté lett Ige. Más szóval, a ki egyesül 
velem e szentségben, istenségenmek részese lesz, 
mint én részese vagyok az Atya természetének. Ez 
az átalakulás magával hozza, hogy úgy gondolkozik 
és érez ő is önmagáról, Istenről és a világról, mint 
én ; az én gondolataim, nézeteim, tetteim és céljaim 
az övéi lesznek, míg csak igazán mondha t ja magá-
ról : már nem én élek, hanem él bennem Krisztus. 

Római. 

"Emlékezés. (I.) 
«Tempus jus meum est.» Ezt a fölírást olvastam a 

rakovicai szerb bazilita kolostor egyik termében. Olvas-
tam éselgondolkoztam. Vájjon értik-e ezt ezen emberek, 
gondoltam magamban. Nem a szavak értésére gon-
doltam, hisz a szívesen kalauzoló páter nyomban 
szerbre fordította. Mire gondoltam h á t ? Arra, hogy 
fölfogják-e e látszólagos egyszerű mondásnak mély-
séges tartalmát. Igen,mert valóban mélységestartalma 

1 Sermo in Octav. Corp. Chrti. 

van ezen föliratnak. Túlzás nélkül m o n d o m : egész 
életprogramm. Az idő az én jogom. Az idő minden 
ember joga. És mint minden joggal lehet élni és lehet 
visszaélni, így vagyunk az idővel is. Élünk vele vagy 
visszaélünk. És mikor élünk az idővel ? Akkor, ha azt 
munkásságunkkal kitöltjük. Máskép az idő leél ben-
nünket ; visszaélünk vele. Az időnek az emberi ész, 
munka ad tartalmat. Enélkül az idő olyan gépezet, 
mely az ember rendelkezésére áll, de a melyet nem 
használunk. 

Ezek a gondolatok ju tnak eszembe, ha az elmúlt 
évre visszagondolok. Gondolkozom, ha vájjon mi 
görög katholikusok jól zár juk-e le az örökre letűnt 
évet. Hiszen immár a Julián naptár is bejelenti a 
zárórát. Örvendetes, reményteljes lesz ezen zá ró ra? 
Bárminő legyen, de azt hiszem mindnyájan alkal-
masnak találjuk arra, hogy önmagunktól számot kér-
jünk. Komolyan fogtuk-e föl egyházunk megújhodá-
sának kérdését, avagy talán csak szalmaláng volt ébre-
dezésiink ? 

A midőn a jkunkra , tollúnkra vettük amaz óriási 
horderejű szót: reform, vájjon odahelyeztük-e mel-
lé je: munkakedvünk, kitartásunk, önzetlenségünk, 
t emperamentumunk valamelyes zálogát? Oh igen, mert 
csak így ha j t juk szolgálatunkba ama gépezetet, mely-
nek idő a neve, mely nemcsak fizikai, de szellemi 
életünknek is joga, biztosítéka és ezzel minden 
reformnak. Mindezt azonban igen kevés ember érti. 
A gyakorlat legalább ezt mutat ja . 

Minden reform új életmódot jelent. — Honnan 
kell tehát annak kiindulni ? Önmagunkból . Hogyan ? 
Úgy, hogy letesszük kényelemszeretetünket, gyáva-
ságunkat, elfogultságunkat. Ha tanulunk és tanítunk. 
Ha előbb magunk tanulunk, hogy azután azt a széles 
néprétegekkel közölhessük. Az alapos tudás kitartást, 
lelkesedést, elfogulatlanságot nyújt , mely minden siker 
kulcsa. 

Különösen nekünk van erre szükségünk, kiknek 
oly anyagot kell átformálni, legalább kissé tisztultabb 
világnézethez emelni, melynek az időnként hallott 
isteni igén kívül jóformán nincs más szellemi táplá-
léka. Egyedül ez az, mi emberré teszi őt. Az a kér-
dés tehát, hogyan állunk ezekkel. Ha megteszem a 
számadást, részemről úgy tartom, hogy ez nem mel-
lettünk szól. 

Emlékezzünk csak! 
A mult év folyamán elernyedt egyházi életünk-

ben reményteljes felpezsdülés támadt. A vérkeringés 
megindult, de csak a szív körül. A szív nem szállí-
totta tovább a tagokba a vért. Ez pedig veszélyes. 
Nagyon félünk tőle, hogy élet helyett halált fog hozni. 
A reformokkal csak az újságok, folyóiratok ismerked-
tek meg. Ue legyünk igazak : és a papságunk és világi 
intelligenciánk túlnyomó része. Ez csak a szív. A tanító 
egyháznak, a papságnak tovább kell vinni az egész-
séges vért. A széles néprétegek számára. Ez, ha nem 
is új, de mindenesetre igaz. Rossz, j ó egyaránt így 
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terjed. Eszembe jut itt az orosz hithirdetők kievi 
kongresszusa. Arról tanácskoztak, hogyan lehetne sike-
resebb hithirdetést elérni. Vagyis a misszióügy reform-
járól. Es mit gondolunk, miben találta a legsikere-
sebb eszközt? Sajnos abban, hogy a népet meg kell 
győzni a római egyház hamisságáról. Szórói-szóra 
ezt mondotta ki határozatképen: «In una maniera 
generale bisogna persuadere il popolo, c h e . . . la 
chiesa Romana trovasi nell errore ed in contraddi-
zione».1 (Általánosságban a népet meg kell győzni, 
hogy . . . a római egyház tévedésben és el lenmondás-
ban leledzik). Nem azért oly sikertelen ugyan az orosz 
misszió, mintha tagjaiban eddig nem lakozott volna 
gyűlölet a kath. egyház ellen. Nem. Ennek oka az 
apostoli lelkület hiánya, mit csak Krisztus igaz egy-
háza adhat. De ki tagadná, hogy midőn a népre 
hivatkoznak, ha nem is a hithirdetés ügyének, de a 
kath. egyház ellen a gyűlöletnek hatalmas tápanya-
got nyúj tanak. így nő ki a konkoly. De így kell kinőni 
a búzának is. Hivatkozzam-e itt is pé ldá ra? A német 
katholikusok sikerének kulcsa talán nem a népben 
rej l ik? A francia katholikusok a jelen nehéz időkben 
nem itt remélnek sikert. A La Croix 1909. február 
25. számában olvastam, hogy a Mgr. Lemonnier püspök 
utasította papságát, bog}' minden kath. családhoz 
kopogtassanak be. Ott a családban agitáljanak, kér-
jenek, tanácsoljanak, parancsol janak. A mint a körül-
mények kívánják. «Omnis Scriptura divinitus inspirata 
utilis est ad docendum, ad arguendum, ad corr ipien-
dum, ad e rudiendum in justifia.»2 És hogy a nép, 
ha foglalkoznak vele, mennyire háládatos anyag, 
muta t ja az eredmény. Lemmonier egyházmegyéjében 
vannak községek, melyekben 66 családból 61 állt a kath. 
sajtó támogatói közé. Ezek között sok olyan, kiknek 
azelőtt fogalmuk sem volt, hogy kath. sajtó is van. 
íme a néppel lehet beszélni. Lehet vele ilyen és hasonló 
dolgokat megértetni. Tessék alkalmazni. 

Tunyaságot jellemző beszéd az, hogy a néppel a 
mi ügyeinket nem lehet megértetni. Ép ezért hagy-
junk föl mindennel és a ludjunk tovább! Ezzel az ille-
tők önmaguknak kényes pihenőhelyet akarnak csi-
nálni. Hiszen gondoljunk csak arra, hogy szépséges 
hazánkban is a zsidók vezette szociáldemokrácia minő 
féktelen agitációt fejt ki eszméi mellett. És van ered-
mény. Jobb ügyhöz méltó eredmény. Miért nem visz-
szük be tehát mi is a nép közé a mi eszméinket? 
Olyan veszedelmesek talán ezek, hogy azok puszta 
hallatára is elhagy minke t? Bajosan hihető. De bár-
mint is legyen a dolog, tény az, hogy még sok a 
tennivaló. Az unió nálunk nagyrészben puszta foga-
lom. Hiszen, ha tényleg úgy áll a dolog, hogy a nép 
a naptárban látja kidomborí tva a maga igazhitüségét, 
akkor hogyan kereshetnék itt a hit igazi t a r ta tmát? 
Az unió nem lehet puszta jogi fogalom. Az unió gon-
dolatának a sziveket, lelkeket át kell hatni. Csakis így 

i Bessarione Fasc. 107. p. 198. s II. Tim. 3., 16. 

van annak igazi értelme. Az uniál tnak a kath. hit-
egységet teljesen át kell érteni. És itt van nálunk 
sok tekintetben hiány. Mert nem mondom én azt, 
hogy az unió egybeolvadás minden tekintetben. 
Nem. De az m á r csakugyan érthetetlen dolog, hogy 
valaki a saját templomától elmaradjon, mer t abban 
magyar szót hall és mert most már a Gergely-naptár 
szerint ünnepelnek. Pedig ez Budapesten részben így 
van. Beszélhetünk akkor unióról e szó igazi értelmé-
ben, ha azt hisszük, hogy vallási kötelességünknek 
jobban tettünk eleget, mert az ó naptár szerint ünne-
pe lünk? Tüntetünk a kath. hitegység ellen, midőn a 
nemegyesültekkel együtt a nemegyesült templomban 
ünnepelünk. Ez annyi, mint participetio in haeresi. 
És ez az elavult, hibás Julian naptár miatt történik. 
Harmadfélszázad telt el az unió óta és ezen hosszú 
idő alatt annyira nem jutottunk, hogy a Gergely-nap-
tárban ne lássunk latinizálást. A protestánsok hama-
rább jöttek rá arra a gondolatra, hogy a Gergely-
naptár elfogadása nem teszi őket «pápisták»-ká. Pedig 
Róma igazán aranyhidat emelt a naptáregyesítés 
keresztülvitelére azzal, hogy a budapest i görögkatho-
likusoknak megengedte annak elfogadását. Részemről 
sohasem hittem volna, hogy ilyen particularis enged-
mény lehetséges. És bizonyára sokan velem. 

És íme megvan a m a j d n e m lehetetlennek látszott 
dolog. Csak nekünk rá kell erre az aranyhidra lépni. 
Nem lehetne hasonló az eljárás a vidéki gócpontok-
ban i s? Hát ha ezek szétvetnék világító sugaraikat 
az egész egyházmegyében. 

De itt még egy ellenvetésre meg kell felelnem. 
Sokan így szólnak : Ugyan kérem, mi haszna lesz a 
naptáregyesítésnek. Nem mindegy az, hogy 13 nappal 
előbb vagy utóbb ünnepe lünk? Hát ez egyszerűen 
nagyon szűk látókörű gondolkozás. A naptáregyesí-
téssel a józan haladás eszméje arat diadalt. Meg 
vagyok győződve, hogy ha ez megtörténik, eltűnik 
az a kisszerű okoskodás, hogy intézményeinket őseink-
től örököl tük; azokat tehát tartsuk, akár beleillenek 
a modern idők követelményeibe, akár nem. Hivat-
kozzam-e prakt ikus pé ldá ra? íme. Az egyházmegyei 
hatóság kimondotta helyesen, hogy a görögkatholikus 
tanítónőképzőben és polgárileányiskolában, miután a 
latin szertartású növendékek száma nagyon csekély, 
csak a görög ünnepek tartandók. Es most látjuk, 
hogy minő nehézségekbe ütközik a keresztülvitele. 
De azért mindig vannak, kiknek nem kell naptár-
egyesítés. Nem hiszem, hogy Budapesten is ne érez-
nék az illetők az «orthodoxia» hátrányait . A naptár-
egységgel mindezek eltűnnek. A jövő munkaprog-
r a m m j á b a tehát a prédikációnak és catechizálásnak 
gyakorlati irányát kell fölvennünk. A nép ne lásson 
az Isten igéjében valami olyasfélét, a mi az ő minden 
napi életével, életviszonyaival semmiféle összefüggés-
ben sincs. 

Előbb ki kell formálnunk a helyesen gondolkozó, 
itélő józan embert. Hiszen a természetfölötti élet a 
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természetesen nyugszik. Ennek fölemelése. A francia 
papság észrevette ezt és ennek eredménye ama sok 
u jabb munka , mely a szentírás praktikus értelmezé-
sét tartalmazza a nép számára. 

Mellékesen megjegyzem, hogy míg mi oly messze 
tar tunk a naptáregyesítést illetőleg, Oroszországban 
egyik proposi tumot a másik után nyúj t ják be. Igaz, 
hogy leszavazzák, de sajátságos a dolog, a latinizálás 
mumusa nem szerepel ott annyit. Legújabban Bolotov 
nyújtott be egy előterjesztést. E szerint a szökőéveket 
el kell törülni és így nem kellene 50 év s a két 
naptár találkoznék. Egy másik előterjesztés ismét más-
kép akar ja a naptáregyesítést keresztülvinni. Úgy t. i., 
hogy minden 31 napos hónap utolsó napját eltörlik, 
így az két év múlva megtörténhetnék. — Egy másik 
radikálisabb előterjesztés egyszerűen február 14-én 
március 1-ét írná.1 Igaz, hogy mindez első sorban a 
polgári életre vonatkozik. De ha meggondoljuk azt, 
hogy Oroszországban az állami élet mily szorosan 
össze van forrva a vallási élettel, bízvást állíthatjuk, 
hogy annak megtörténtével egyházi téren is csak egy 
lépésnyi távolságra lesznek. Ismétlem. A közeljövő 
programmjának , eszméinek népszerűsítésében és ezzel 
az unió valláserkölcsi értékének közlésében kell áll-
nia. Úgy, hogy a szellem, a tartalom és ne a külső 
vonzzon, irányítson. Ez az egyik. Másik pedig az, 
hogy eszméink terjesztésénél mindig reális, tudomá-
nyos a lapra kell helyezkednünk. Itt eszembe jut a 
litirgikus nyelv körül támasztott u jabb disputa. — 
Külön tanulmányt érdemel ezen kérdés. Ezúttal azon-
ban csak néhány megjegyzésre szorítkozom. Bizonyos 
oldalon, szakasztott oly módon kezelik nálunk ezen 
kérdést, mint a politikai világban a bankkérdést , ha 
szabad erre hivatkoznom. T. i. a lehengerelési módot 
követik. Emlékezzünk csak a «Fővárosi Hírmondó» 
igazán vakmerő kirohanására. Itt a józan megfonto-
lás helyét az ököl váltotta föl. Minden kellő tudás 
hi ján az ököl az argumentum. 

Hadzsega Gyula dr. 

Óhitű és újhitű áramlatok a szocializmus 
eszmevilágában. (ív.) 

(Különös tekintettel a magyar szociáldemokráciára.) 

A b ö l c s e l e t i a n y a g e l v ű s é g k é r d é s e . 

Marx és Engels2 fejlődésüknek első s tádiumában 
Hegel iskolájához tartozó ideálisták voltak. Anyag-
elvű pálfordulásukat, mint maguk kijelentik,3 Feuer-

1 La Croix 1909. dec. 9. 
2 Megjegyzendő, hogy ez a két férfiú 40 esztendeig 

együtt dolgozott azon a rendszeren, a mit marxizmusnak 
nevezünk. A különbség az, hogy Marx eme rendszernek 
nemzetgazdásza, Engels inkább bölcselője. Műveik kiegészítik 
egymást, nézeteik mindenben egybehangzók. 

3 V. ö. F. Engels, L. Feuerbach, mit Anhang : Karl Marx 
über Feuerbach vom J. 1845., Stuttgart, 1895. 18. 1. 

bach valláskrit ikájának köszönik.1 Ám ők Feuerbach-
nál tovább mentek ; a materializmust elméletük alap-
jává tették és azt minden téren következetesen 
alkalmazták. Az úgynevezett történelmi materializmus, 
vagy más szóval a tör ténelemnek gazdasági fölfogása, 
mely a marxista tanításnak lényeges része, a bölcse-
leti materializmusból fakad s attól el nem szakítható. 

Marxék az anyagelvű bölcseletet tudatosan bele-
vitték a szociálista küzdelembe. Náluk a materializ-
mus : material ismus militans. Az öntudat, a gondolat, 
mond ja Engels, az agyvelőnek a termékei.2 A szellemi 
élet nem más, mint a külső anyagi benyomásoknak 
visszatükröződése az agyban. Nem a szellem az eredeti 
a mindenségben, hanem az anyag.3 Erre az anyagra he-
lyezkedve heves és elkeseredett támadásokat intéznek 
minden idealizmus ellen, mely a szellemnek elsőd-
leges voltát, vagy fölényét állítja. A jövendő k o m m u -
nizmust is az anyagelvű bölcseletre kell fölépíteni, 
mond ja Marx;4 az idealisztikus ábrándokat a tudo-
mányból ki kell rekeszteni. 

Azt gondolná az ember, hogy a marxizmus meg-
alapítói súlyt fektettek arra, hogy az anyagelvűséget, 
mint tanaiknak legmélyebb alapját, behatóan földol-
gozzák és megvilágítsák. Ám ez nem ügy van. A dolog 
érdeméről csak elvétve nyi latkoznak; a materializ-
must inkább csak alkalmazzák. A Vogt- és Büchner-
féle anyagelvűséget, mint otrombát, elitélik, de azért 
az ő idevágó kifejezéseik nem kevésbbé otrombák. 
Minduntalan olvassuk könyveikben, hogy a külvilág 
benyomásai az agyban, gondolatok fo rmá jában «visz-
szatükröződnek», «kifejeződnek», eszmékké, akarat -
elváltozásokká «változnak át».5 A Kapital-ban olvas-
suk, hogy a m u n k a nem más, mint az agyvelőnek, 
az idegnek, az izomnak és az érzéki szervnek a 
fogyasztása. Az egész élet Engels szerint a tojásfehér-
jének komplikált mechanizmusa.6 A visszatükröződés, 
a visszfény, az átváltozás és a többi rokon kifejezések 
az anyagi és a szellemi elem kölcsönös viszonyát 
nagyon homályosan fejezik ki. Sokszor nem tudni, 
vájjon okozati viszonyt állapitanak-e meg a két moz-
zanat között, vagy párhuzamosságot vagy más egyéb 
viszonylatot. Vannak kijelentéseik, melyek azt mutat -
ják, hogy ők a materializmust a pozitivizmussal tévesz-
tik össze. Általában véve nagyon kritikátlanul szólnak 
elméletüknek emez éltető gyökeréről és úgy beszél-
nek, mintha Kant, Leibnitz, Descartes nem is léteztek 
volna, vagy mintha a középkor és az ó-kor nagy 
bölcsei egytől-egyig félkegyelműek lettek volna. 

1 Feuerbachnak valláselméletét és annak a marxizmushoz 
való viszonyát behatóan tárgyaltam munkámban : «A marxista 
vallásbölcselet forrásai és lényege», Budapest, 1908. 

21. m. 18. 1. 
3 Az óhitűeknek ilyen természetű nyilatkozatait össze-

gyűjtötte Cathrein, Sozializmus, 128. és kk. 11. 
4 A «Heilige Familie» cimű munkájában, Frankfurt, 1895. 
5 Az idevágó helyeket Woltmann gyűjtötte össze: «Der 

historische Materialismus», Düsseldorf, 1900, 286. és kv. 
6 Engels, Anti-Dühring, 68. 1. 
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A tanítványok, mint Dietzgen, Lafargue, Kautsky e 
tekintetben sem különbek mestereiknél. A szociál-
demokrata népirodalom a legdurvább materializmust 
terjeszti a nép között:1 A mi szociáldemokráciánk 
kevés bölcselkedői hajlandóságot mutat . Ortodox 
marxistáink érdemlegesen alig foglalkoznak a mate-
rializmus problémájával . Az óhitű nézeteket ebben 
a pontban főleg a «Szocializmus» cimű havi folyó-
irat képviseli; a szociáldemokrata lapok és propa-
ganda füzetek a legoktalanabb és legszemérmetlenebb 
módon szórják szét a nép soraiban ama bárdolat lan 
materiálista elveket, a melyeknek komoly ember 
manapság sehol hitelt nem ad. 

A revizionista «eretnekek»-ről sem mondható, 
hogy a materializmusnak, mint a szociálista törek-
vések bölcseleti alapjának, valami sok gondolat-
munká t szentelnének. Annyi azonban mégis meg-
állapítható, hogy az ortodox iránnyal ebben a pont-
ban is szakítottak. így például Bax Kautskyval 
szemben bárdolatlan álláspontnak minősíti azt az 
anyagelvűséget. mely a gondolatot az agy funkciójá-
nak mondja.2 Az új i rány hivei tanultak a modern 
bölcselettől, mely a durva materializmust elhagyta. 
Stern, a reformistáknak egyik bölcselője, azt tartja, 
hogy veszedelmes dolog a történelmi materializ-
must a metafizikai anyagelvűségre építeni, mert ez az 
alap gyenge; ő azt javasolja, hogy a szociálista gon-
dolatvilágot Spinoza bölcseletével kell egybekapcsolni, 
mely a szellemi elemmel szemben türelmesebb.3  

Schmidt, lelkesült hive lévén a történelem gazda-
sági fölfogásának, erélyesen tiltakozik az ismeret-
elméleti material izmus ellen, melyet ma már nem 
lehet komolyan venni. A materializmus, mondja 
Bernstein, nem lehet a szocializmusnak alapja, de 
nem is szükséges, hogy az legyen.4 Az ő jelszava: 
«Zurück auf Kant!»5 

Wolfmann, akit szintén a revizionista áramlat-
hoz számíthatunk, behatóan foglalkozik könyvében 
a Marx-féle anyagelvű «tükröződési» elmélettel. Ő azt 
tartja, hogy az emberi agy nem lehet pusztán szen-
vedőleges tükör ; tevőleges emberi erő az, úgymond, 
mely a külvilág benyomásait fölfogja, rendezi, for-
mákba öltözteti.8 A «tükröződés»-magyarázat analó-

1 «Die Lehren Darwins, Höckels, Büchners u. a. sind fast 
ein stehender Artikel in den Journalen des Sozialismus. Auch 
der Schatten Feuerbachs, der dem Sozialismus bereits prä-
ludirt und die Chemie als die Philosophie der Zukunft pro-
klamirt hatte, wird häufig zitirt. Als Geistesheroen, als Befreier 
der Menschheit werden diese Männer gepriesen und ihre Bild-
nisse schmücken die illustrirten Blätter und Kalender der 
Partei». Igy dr. Johannes Huber, Die Philosophie in der 
Sozialdemokratie, München, 1894, 34. 1. 

2 Az irodalmat lásd munkámban : «Társadalmi kérdés 
és etika». Budapest, 1908, 36. 1. 

3 V. ö. p. o. Stern : «Der historische Materialismus». 
München, 1894. 

* I. m. 178 1. 
5 I. m. 178. 1. V. ö. még 4. és kk. 11. 
6 I. m. 290. 1. 

giának is gyenge és hasonló analógiákkal távolról 
sem lehet kifejezni oly bonyolult jelenségeket, a minő 
például az anyagi és a szellemi elemnek kölcsönös 
viszonya.1 Ha továbbra is világnézletnek akar maradn i 
a marxizmus, akkor ismeretelméleti alapját revideálni 
kell és mindenekelőtt változtatásokat kell raj ta esz-
közölni Kant szellemében. Marxnak inkább Kanttal 
kellene összeköttetésbe lépnie, mint Hegellel, a ki 
különben legjobb eszméit a königsbergi mesternek 
köszönheti. Az anyagi és a szellemi működések 
bizonyos párhuzamosságot tüntetnek föl az emberi 
agyban, ám az egymásmellettiséget nem szabad 
azonosságnak nyilvánítani.2 Jaurès annyira irtózik 
az anyagelvű monizmustól, hogy azt Marxnál sem 
haj landó észrevenni.3 

Minálunk ma jdnem kizárólag gyakorlati kérdé-
sekkel foglalkoznak a szociáldemokrata irók. A böl-
cseleti fejtegetések nem is találnának olvasóközön-
séget. Említettük már, hogy a gyakorlatban refor-
mista irányt követnek a mi marxistáink ; a materia-
lista gondolatmeneteket azonban mégis alkalmazzák, 
terjesztik, még pedig fegyverképen a «klerikalizmus» 
ellen. Egyébként pedig gondolkodó revizionisták el-
hagyják a Marx által lerakott anyagelvű alapot és 
szintén Kant felé hajolnak. így mindenekelőtt Kepes 
Ernő, aki «Történelmi materializmus, darwinizmus, 
kantizmus»4 c imű munká j ában Bernstein mód já ra 
a Kanthoz való visszatérést sürgeti. 

Jehlicska Ferenc dr. 

Augsburg . Egyházmegyei hatóságok előkészítő érte- J^py ház 
kezlete. — F. hó 19-én Münchenben egyházhatósági érte- rr, 
kezlet ült össze, melyre az ország 8 székeskáptalana v , , a S ~ 
2—2 tagot, összesen 16 kanonokot küldött ki. Maguk krónika. 
a főpásztorok ebben az értekezletben nem vesznek 
részt, mert a püspöki konferencia húsvét táján ismét 
Freisingben lesz, a mely város tudvalevőleg a münchen-
freisingi érseki egyházmegye régi székhelye. 

A káptalani kiküldöttek értekezlete előértekezlet 
csupán oly javaslatok tevése céljából, a mely javas-
latok fölött azután a püspöki konferencia fog dönteni. 
Az előkészítő értekezlet tárgyai között első helyen emlí-
tendő a papság nevelésügyi kiképzése. Ez az ügy azért 
került az égető kérdések sorába, mert a papságnak 
minden áron fenn kell tartania a népiskolák fölött az 
egyházi felügyelet jogát és gyakorlatát. De ezt a jogot 
és gyakorlatot a közvélemény előtt a vallásos nevelés 
rendszerének ellenségei azzal a plauzibilisnek, találónak 
látszó ellenvetéssel támadják, hogy hiszen mivel a papság 
nem részesül olyan pedagógiai kiképeztetésben, mint 
a tanítóság a tanítóképző-intézetekben, következik, 
hogy a papságtól az iskolai felügyeletet el kell venni 
s azt a szakértő tanítóságra kell bízni. Ezért került 

i U. o. 2 u . o. 303. 1. 
3 V. ö. «A társadalom fejlődésének törvényei», Jaurès 

és Lafargue vitája az idealista és a materialista történeti föl-
fogásról. Budapest, 1907. 

* Budapest, 1907. 



60 RELIGIO LXlX. évf. 19l(). 

most Bajorországban a papság pedagógiai kiképezte-
tésének az ügye napirendre. Az ügy elintézésére nézve 
több mód került eddig szóba. Vannak, kik azt mondják, 
hogy a papságot tanítóképző-intézeti pedagógiai neve-
lésen kell végig iskoláztatni. Mások azt mondják, 
hogy elég lesz, ha a lyceumokon (majd minden püs-
pöki városban van) pedagógiai tanszékeket rendszere-
sítenek és a pedagógiai tanszakokat a kispapok szá-
mára kötelezővé teszik. Mások elégnek tartják, ha 
Bajorország három tudomány-egyetemén nagyobb súlyt 
fektetnek a pedagógiai szakok tudományos művelésére. 
Leggyakorlatibbnak az a vélemény látszik, a mely azt 
mondja, hogy igenis, a neveléstudományra nagyobb 
gondol kell fordítani minden főiskolában, a hol a papság 
tanul, tehát az egyetemeken és a lyceumokban egyaránt ; 
azonban arra, hogy a papság az elemiiskolai nevelés 
és oktatás terén ugyanazzal a gyakorlati kiképeztetéssel 
bírjon, mellyel a tanítóság rendelkezik, legcélszerűbb 
lesz, ha a gyakorlati pedagógiai kiképzést a kispapoknál 
ugyanazok a tanerők végzik, kiknek kezébe a tanító-
jelöltek kiképzése van a tanítóképző-intézetekben letéve. 
Ez könnyen kivihető, mert úgyszólván mindenütt, a hol 
papnevelő és hittudományi főiskola (lyceum) van, 
tanítóképző-intézet is működik s így ezeknek tanárai 
a kispapokat is bevezethetik az elemiiskolai nevelés 
és tanítás gyakorlati oldalának «titkai»-ba, melyhez 
állítólag csak a tanítóképző-intézetet végzett világi tanítók 
értenek. 

Másik nagyon életbe vágó tárgya az előkészítő 
értekezletnek az lesz, hol és hogyan kell a női szer-
zetesrendnek tagjait középiskolai tanárságra iskoláz-
tatni, nevelni és kioktatni: valamely egyetemmel vagy 
lyceummal kapcsolatosan-e, avagy önnállóan, valamely 
külön felállítandó női szerzetesrendi főiskolában? — 
Kétségtelen, hogy mindakét egyházi, nevelési és iskoláz-
tatási ügy fölöttébb érdekes és így a bajor katholikus 
papság törekvése nagy figyelemre méltó példás eljárás. 

* 

Salzburg. A «Katholische Kirchenzeitung» ötven 
éves jubileuma. — 1910-zel a fent cimzett itteni egyházi 
újság, a melynek előbb «Salzburger Kirchenblalt» volt 
a címe, azóla, hogy megjelenése félbe nem szakadt, 
ötvenedik évfolyamát kezdte meg. Alapításának lelke 
Tarnóczy Miksa bíboros hgérsek volt 1852-ben, azzal a 
céllal, hogy a salzburgi egyházi tartomány számára 
legyen egy közlöny. A lap szerkesztésére a bibornok 
Briinnből meghívta Dávid Manó áldozópapot, ki akkor 
a «Katholische Blätter aus Mähren»-t szerkesztette. 
1852. febr. 3-án jelent meg a lap első száma. Szépen 
működött és szép olvasókörre tett szert ; azonban 
1861-ben kedvezőtlenné fordultak a körülmények s 
azon év július elejével a lap megjelenése megszűnt. 

Ismét Tarnóczy bibornok lépett közbe. Új életre 
keltette a lapot s a szerkesztéssel dr. Andreas Gassnert, 
a salzburgi hittudományi karban a lelkipásztorságtan 
tanárát bízta meg. A lap új folyamának (Neue Folge) 
első száma 1861. okt. 3-án jelent meg. Ezl jubilálja a 
mostani «Kirchenzeitung». Az új szerkesztő keze alatt 
a lap igazán virágzásnak indult. Arra a nagy tekin-
télyre, mellyel azóla bir, a lap a vatikani zsinat ideje 
alatt rendíthetetlen korrekt magatartása alapján emel-

> 

kedett. Mit jelent ez, azok, kik a vatikáni zsinat idejét 
átélték, nagyon jól tudják. Sok embernek, sőt jeles 
theológusnak megzavarodott akkor a feje. 

Gassner tisztelettel és mérsékletlel haladt az igazság 
útján, állhatatosan bizonyítva azt, a mit aztán az egy-
ház a zsinaton definiált.* Mielőtt Gassner a szerkesztést 
abbahagyta, megfelelő utódról gondoskodott. Ilyennek 
bizonyult dr. Alois Kaltenhausen a salzburgi c. Balázs-
paróehia jelenlegi plébánosa, a ki a lapot 10 évig szer-
kesztette. Az ő szerkesztése idejében változott át a 
lap címe a mostanira. A szerkesztéstől Kallenhauser 
betegeskedés okából vált meg. 10 évi szakadatlan munka 
megviselte. Utódja újabb 10 éven át Anion Marckl lelt, 
ki mint walchseei káplán vetle át a folyóirat szer-
kesztését. Rövid programmul ezt vallotta: «Das Eini-
gende zu suchen, der Einheit und Einigkeit im katho-
lischen Lager zu dienen». A folyóiratot ezzel a nem-
zetiségi uszályokat áthidaló programmal 1904. szept. 
23-án Franz Schmitz vette át, kinek támogatására a 
jelenlegi biboros érsek úr szerkesztői bizottságot állított 
föl, melynek lagjai, a szerkesztő Schmitz elnökségéve), 
dr. Ignaz Seipel, a Moraltheologie es. k. professzora 
és mgr. dr. Joh. Filzer, az egyházjogtudomány docense 
a salzburgi hittudományi karban. Programm, munka-
társak és olvasóközönség köre a gondos szerkesztés 
hatása alatt egyaránt kibővültek, úgy hogy most mái-
világiak is élvezettel és tanulsággal olvashatják a salz-
burgi Kirchenzeitungot. Megjelenésének idejére nézve 
is változás állt be újabb időben: kétszer helyett egyszer 
jelenik meg hetenkint. így kevésbbé sietős, tehát jobban 
gondozható a szerkesztés. Ad multos annos ! 

* 

B e y r u t . Muzulmánok vérengzése, keresztények vér-
omlása. — A szabadelvű «felvilágosodás» és a nagy po-
litikai rel'orm, mellyel az «ifjú törökök» a török biro-
dalmat boldogították, nem hoztak sem békét, sem sza-
badságot a birodalomban lakó kereszténységnek. A mu-
zulmán lakosság ugyanazokat az erőszakosságokat engedi 
meg magának a keresztényekkel szemben, melyeket 
azelőtt az «ó-török» szellem uralma alatt elkövetelt. 
Ezúttal a muzulmán erőszakosságnak két kiáltó példájára 
kell, sajnos, rámutatnunk. 

Az egyik a szentföldön, Názáret és Kaiffa közt 
Seff-Amor nevű faluban történt. Ennek a falunak la-
kossága nagyrészt görög katholikus. A falunak van egy 
közös olajerdeje, mely évenkint 2—3000 trank értékű 
olajat termel. Ezt a hasznot, illetve olajerdői kívánták 
meg az Algírból erre a vidékre kivándorolt muzulmánok. 
Kívánságuknak eleinte azzal tettek eleget, hogy az olaj-
bogyó-termésl a tulajdonos keresztény lakosság tudtán 
kívül a maguk számára leszüretelték. Híveinek védelmére 
a saint jean-d'arcei gör. kath. püspök pört indított az 
erőszakoskodók ellen s azt meg is nyerte. Ekkor az 
algíri muzulmánok vételt ajánlottak a püspöknek, ámde 
oly potom árt Ígértek, hogy a dolgot gúnynak lehetett 
venni. Elkövetkezett az olajszüret ideje. A seff-amori görög 
kath. lakosság iíja-öregje, papjai vezetésével vonult ki 
a szüret megejtésére. A falu birája, hogy a jog érvénye-

* Hasonló eljárást követett akkor hazánkban egy «káplán» 
(Cselka Nándor) szerkesztése alatt a «Religio». 
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sülését elősegítse, katonaságot adott a görög katholikusok 
védelmére. Nem használt semmit. Az idegenből szárma-
zott muzulmánok állig fegyverben útját állották a ke-
resztény birtokosoknak. Hogy vérontásig ne menjen az 
összeütközés, a keresztény papok visszatérésre buzdí-
tották híveiket. Ezek szót is kezdtek fogadni. De szó-
váltás történt s aközben egy muzulmán pisztolyából egy 
keresztény leányi lelőtt. Tisztelendő Srúgi Gergely, 
a hitközség lelkésze, a leány gondozására sietett s 
eközben újabb lövés történt s a gondos lelkiatya halva 
terült el a haldokló leány mellett. Erre a muzulmánok 
futásnak eredtek. Természetes, hogy a dolog abba nem 
maradt ; de a pörnek még nincs vége, a bűnösöket méltó 
büntetés még nem érte. 

A másik eset sokkal nagyobb arányú és előbb tör-
tént meg, sőt a civilizált világban «adanai vérengzés» 
címen már ismeretes is. Erről a vérengzésről, a melynek 
50.000 örmény esett áldozatul, legújabban Musegh adanai 
nemegyesült érsek, «A ciliciai vecsernye» cím alatt, röp-
iratot adott ki, a mely hiteles és köztudomásúvá lett 
adatok erejével megállapítja, hogy «ebben a drámában 
a helyi hatóságok hivatalosan vettek részt», sőt nyomai 
mutathatók ki a központi befolyásnak is. A zsidók és 
örmények elleni gyűlölet az ó-törökökről átszállt az 
ifjú-törökökre s ezeknek egyike nemrég azt a nyilat-
kozatot tette, hogy a törökség, «bár meg van győződve 
az örmények hazafiságáról, nem hajlandó őket az al-
kotmány jótéteményeiben a törökökkel egyenlő arányban 
részesíteni, még pedig nagyobb értelmességük és gazda-
sági ügyességük miatt, minélfogva nekünk, úgymond, 
minden áron akadályozni és visszatartani kell egyidőre 
az ő föllendülésüket, hogy idővel utóiérhessük őket». 
Szomorú idők várnak tehát Törökország örményeire a 
jövőben is. Majdnem azt mondtam, hogy különös dolog, 
holott mindennapi köztudomású dolog, hogy a szeretet 
uralma addig terjed, a meddig a kereszténység szelleme 
s az embertelenség uralma ott kezdődik, hol a keresz-
tény felebaráti szeretet befolyása végződik. 

— y—la. 

K o v á t s J á n o s . (1764—1834.) Eredeti levelezések 
és egykorú források nyomán írta Beszkid Miklós. Számos 
önálló és a szövegbe nyomott képmelléklettel. Budapest. 
1909. Athenaeum. 8, 271 lap. Ára ? 

Kegyeletes tartozás lerovása a jelen munka. Széles 
alapokon nyugvó, sok tudással és nagy gonddal írt 
életrajz. Emlékmű Kováts János tiszteletére, a kinek 
az eperjesi gör. kath. egyházmegye könyvtára köszön-
hető. 

Méltó keretbe van foglalva annak a nemes szivű 
férfiúnak képe, a ki fáradságos munkával szerzett va-
gyonát a nemzeti közművelődés oltárára szentelte. Tág 
is a keret. Talán tágasabb, mint a minőt a kép betölt-
het. Azt hihetnők, hogy nevezetes történeti alak lép 
szemeink elé, a ki kiváló tehetségei, politikai, vagy 
irodalmi munkássága folytán kér helyet a kimagaslóbb 
szellemek társaságában. Tulajdonképpen azonban csak 
nemes szivének sugallatából gyakorolt jótékonysága, 
ritka áldozatkészsége és a nemzet szellemi haladásáért 
lángoló lelkesedése az Kováts Jánosnak, a mi nevét az 
utókor számára fenntartotta és a szerző buzgalma folytán 

a legtávolabbi századokon keresztül is fenn fogja 
tartani. 

A karancssághi kántortanító unokája Egerben 
örvendeztette meg szülőit megjelenésével 1764. évi aug. 
25-én. Elvégezvén szülővárosában a középiskolai tanul-
mányokat és két évig a lyceumot látogatván, a nagy 
világba vágyódott. Megnyervén szülői beleegyezését, 
1781. szeptember utolsó napján, gyalog Bécsbe indult, 
hogy «a német nyelven kívül a törvényeket is megta-
nulván, további szerencséjét keresse». A közbeeső helye-
ken csak rövid pihenőket tartott, és 12 napi séta után 
a birodalmi város falai közé érkezett. 

Saját erejére utalva, nem csekély nehézségekkel 
kellett Bécsben küzdenie. Szerencséjére csakhamar 
megnyílt előtte Bánffy György erdélyi alkancellár palo-
tája. Nevelője lett a gróf gyermekeinek. Öt és fél évet 
töltvén Bécsben, gr. Bánffy György meghívására Erdélybe 
ment, midőn a gróf Erdély «gubernatora» lőn. 

Jóllehet Bánffy gróf pártfogása folytán szép jövőt 
remélhetett Erdélyben, mindazáltal Pálffy József grój 
családjához ment nevelőnek és így ismét Bécsbe jutott, 
ahol élete végéig tartózkodott. 

Mint olyan nagy műveltségű és lelkes férfiú, a ki 
lángoló szeretettel függött hazája szellemi haladásán, 
Bécsben állandó összeköttetésben élt azokkal a kiváló 
magyar Írókkal, művészekkel, akik az idő szerint ott 
munkálkodtak. 

Húsz esztendőt töltött Kováts a Pálfty-családnál, 
midőn betegeskedése miatt, orvosai tanácsára búcsút 
vett állásától és azzal a szándékkal foglalkozott, hogy 
csendes magánosságban fogja tölteni napjait. Azonban 
egy nem várt igen nagy kitüntetés újból munkára 
szólította. I. Ferenc császár 1815 végén megbízta, hogy 
fiának, Ferdinánd hercegnek, a magyar nyelvből órákat 
adjon ; öt évig működött e minőségben, midőn végre 
teljesen nyugalomba vonulhatott. Igen szerény igényű 
férfiú lévén, tekintélyes vagyont sikerült megtakarítania. 
Ez, valamint azok a nyugdijak, a melyeket nevelőskö-
dése alapján élvezett, gondtalan megélhetést biztosí-
tottak számára. Nagy előszeretettel viseltetvén a tudo-
mányok iránt, gazdag könyvtárral is rendelkezett, a 
melyből a ritka irodalmi kincsek sem hiányoztak. Ez 
a becses könyvtár jutott véletlenül az eperjesi egyház-
megye birtokába. 

Kováts Jánosnak az 1807. évi országgyűlésre Pálffy 
gróf kíséretében Budára kellett utaznia. Véletlenül 
ismeretséget kötött ez alkalommal Tarkovits Gergely 
munkácsi kanonokkal, a ki mint a szláv könyvek 
cenzora tartózkodott Budán. Tarkovits Gergely később 
az 1815. évi október 24-én újonnan felállított eperjesi 
egyházmegye első főpásztora lett ; kineveztetésétől fel-
szentelteléséig (1821. június 17.) Bécsben időzött és 
gyakran érintkezett, csaknem naponkint találkozott 
a nyugalomban élő nevelővel. Együtt mentek ki 1820. 
május 1-én néhány más magyar ismerős társaságában 
a práteri népünnepélyt is megtekinteni. 

Hosszú járás-kelés után letelepedtek egy práteri 
vendéglőben, hogy kipihenjék a fáradságokat. A vidám 
hangulat, a mely a Práter térségei felett elömlött, 
átragadt a kis magyar társaságra is, a mely összesen 
nyolc tagból állott. A midőn a jókedv tetőpontjára hágott, 
váratlanul felemelkedett Kováts János és hosszú szép 
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toasztot mondott. Már első mondataiból gyanítani 
lehetett, hogy Eperjes új püspökét akarja ünnepelni. 
Azt azonban csak záró szavai árulták el, hogy nagyon 
őszinte és igaz barátság által indíttatva, a mely «a 
nagyérdemű Püspök Úr ő nagyságához fűzi,» elhatá-
rozta, hogy összes könyveit, «melyeket — úgymond — 
nevelői állásom ideje alatt, tisztán fizetésemből össze-
szereztem», az eperjesi gör. kath. egyházmegyének aján-
dékozza. 

A váratlan kijelentés rendkívül felvillanyozó hatást 
gyakorolt a társaságra. A hallgatag, szűkszavú, magába 
zárkózott Tarkovits püspök egészen megváltozottnak 
tűnt fel. Felpattant helyéről. Szólani kezdett. Ékes 
magasztalásokkal halmozta el «nemeslelkű barátját» és 
a legmelegebb köszönetet tolmácsolta egész egyház-
megyéje nevében, legelső, legnagyobb jótevője iránt. 
Kevés ember volt aznap Bécs falai között, a ki nagyobb 
örömben úszott volna, mint Eperjes új püspöke. Nem 
is késett ö felségének jelentést tenni a nagylelkű ado-
mányozásról. Ferenc császár örömmel értesült az 
áldozatkészségről, elismerését nyilvánította Kovátsnak 
és a «nagy arany érem» kitüntetését küldötte számára. 

A könyvek adományozásával nem merítette ki 
Kováts Eperjes iránt táplált szándékait. 1820. évi 
aug. 15-én kelt alapító levelében még nagyobb összeget 
ajánlott fel a könyvtár gazdagítására és őrének java-
dalmazására. 

Ha egyedül a baráti érzelmek ily nagy áldozat-
készségre indították Kováts nemes szivét, nem csodál-
kozhatunk afelett, hogy más mélyebben gyökerező 
jogcímeket szintén örömmel használt fel jótékonysá-
gának gyakorlása céljából. Sok kisebb-nagyobb alapít-
ványa közül különösen nevezetes e tekintetben az 
a 12000 ezüst fitos alapítvány, a melynek kamatait az 
egri joghallgatók segélyezésére szánta. A város hálával 
vette ez elhatározása hírét. Terjedelmes köszönő iratot 
intézett hozzá és kérte, küldje el arcképét a városi 
tanácsterem számára. Kováts készségesen teljesítette a 
kérelmet. Pedig nem kellett volna vele nagyon sietnie ! 
Időközben megváltozott a hangulat Dobó városában. 
Egyes vezérférfiak búzgólkodása folytán a nagylelkű 
alapító arcképe — a lomtárba helyeztetett. Nagyon fel-
háborodott a különben szelid lelkületű férfiú, midőn a 
cselszövésről tudomást szerzett. Irt is e miatt egyik 
rokonához mély lehangoltságra valló levelet, végren-
deletében mindazáltal — az egri «polgári kórházat» és 
az ottani «szegényintézetet» tette általános örököseivé. 
Ennek hallatára — elnémultak ellenségei. Restelkedtek 
korábbi eljárásuk miatt. Sietve igyekeztek jóvátenni 
hibájukat. Soraikból hangzott fel az óhaj, hogy Kováts 
János arcképe ünnepélyesen függesztessék ki a tanács-
teremben ! 

Ennek az elégtételnek az örömét az 1834. évi 
ápril 12-én elhunyt Kováts már nem élvezhette. 
Már a währingi hantok alatt pihent, midőn Eger 
a kiengesztelési ünnepséget tartotta és áldást rebegett 
annak a férfiúnak emlékére, a ki egész vagyonát köz-
hasznú célokra szentelte. 

Valóban mintaképe Kováts János a nemes haza-
szeretetnek, és a önzetlen áldozatkészségnek. Távol 
porladó hamvai tanulságot szolgáltatnak arra, miként 
kell az életet hasznos munkában tölteni és a legszeré-

nyebb viszonyok között is a haza szellemi érdekeinek 
előmozdítására törekedni és áldozatokat hozni. 

Elismerésre méltó ennélfogva a fáradság, a mellyel 
a t. szerző a csendesen lefolyt, tanulságos élet mozzana-
tait feltárta. Örvendetes is a munka megjelenése. Bizo-
nyítéka annak a reménynek, hogy egy hivatott fiatal 
erő készül a magvar történetírás szolgálatába állani. 

X. 
* 

Der Opfercharakter der Eucharis t ie einst und 
jetzt. Eine dogmatisch-patristische Untersuchung. Von 
Dr. Emil Dorsch, Professor der Dogmatik. Innsbruck. 
1909. 395 1. Ára 5 kor. 30 fill. 

Harnackék a dogmatikát történelemmé olvasztották 
fel s úgy tüntetik fel a dolgot, hogy ezt a «módszert» 
a tudomány kívánja. Pedig az egészben tisztán protes-
táns felekezeti érdek játszik, mely úgy igyekszik átala-
kítani a keresztény ókor képét, hogy a lutheranizmus 
mint annak visszaállított mása tűnjék fel, ellenben a 
katliolicizmus mint eltérés az «evangeliumi» alaptól je-
lentkezzék. Luther kora, annak idején kevésbbé lévén 
még felkutatva az ősegyház történelmi emlékei, inkább 
csak a szentírási exegesissel támogatta álláspontját, 
mely eljárásnak idővel el kellett veszitenie hatását az 
emberekre, mivel egy és ugyanannak a szentírási szö-
vegnek százféle magyarázata már magában gyanút kelt 
az álláspont igazsága iránt. Harnackék a jelenben a 
látszat nagyobb sikerével ugyanazt a célt a történelem, 
az ősegyházi irodalom útján akarják elérni. Bámulatos 
ügyességgel forgatják az ú. n. apostolkori írók (körül-
belül 90—170. év Ireneusig) kevés, egypár kéziratból álló 
hagyatékát és a történeti módszer segítségével — mint 
nevezik — fölujítják belőlük az I. és II. századi keresztény-
ség képét és pedig akkép, hogy az szakasztott mása a pro-
testáns szervezetnek és teljes ellentéte — mint mond-
ják — az Ireneussal kezdődő romlásnak, a katholiciz-
mussá vedleni kezdő őskereszténységnek. 

Az a hires történeti módszer pedig abban áll, hogy 
a II. század sovány adatait nem a III. és IV. század 
bővebben csergedező s amazoknak természetes folyta-
tását képező forrásaiból világítják meg, hanem maguk-
ban nyomozgatják s a mi bennök hiányzik vagy homályos, 
azt a saját belebeszélésökkel pótolják, az egyszeri 
archeologus módjára, a ki bizonyos fölirat egy-két betü-
töredékéből 3—4 sor szöveget akar rekonstruálni. S ha még 
csak magában mérlegelnék a Didachét, Justint s a többit, 
még hagyján volna; de még azt is, a minek bennök 
világos, vagy alig félreérthető értelme van, még azt is 
elhomályosítják, míg csak ki nem jön az a részlet, az 
a fejlődési fok, a mit a keresztény fejlődés rendszerében 
a II. századnak szántak. 

Nincs az az ezermester, a ki oly szemfényvesztéssel 
s a nézőkre oly meglepő ügyességgel tudná végezni 
műveleteit, mint ahogy ezek a dogmatörténetirók for-
gatják azt a kevés iratból álló őskeresztény hagyatékot. 
Müveikben tömérdek idézet olvasható a szövegben s még 
több a szöveg alatt a jegyzetekben ; kombinációt kom-
bináció vált fel, úgy hogy a ki egy ilyen dogmatörté-
netet kézbe fog, az ilyen könyv egy rendkívüli tudo-
mányos készlet benyomását teszi rá. 

Ez imponál, ez megtéveszt. Ennek a megtévesztő 
hatásnak köszönjük a katholikusok körében Loisyt az 
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egész modernizmussal, melynek keresztapja, sőt több : 
szülője Harnack s ennek köszönjük azt a sok kisebb-
nagyobb theologiai tévedést még oly Íróinknál is, 
a kik tulajdonképen nem akarnak a harnackizmus 
vizein evezni, mint ezt bővebben ismerik hallgatóim 
a dogmatörténettel foglalkozó egyetemi speciál-kollégiu-
momból. 

Ennek a harnackizmusnak szellemi behatása alatt 
jelent meg 1906-ban Wieland dillingeni szemináriumi 
alkormányzónak «Mensa und Confessio» cimü müve, 
melyben, teljesen egyezőleg a protestánsokkal, az ősegy-
házi iratok nyomán azt vitatja, hogy az I. és II. századi 
keresztények az Eueharistiáról, mint mise-áldozatról, a 
mai felfogás szerint, semmit sem tudtak; hanem hogy 
áldozatnak tekintették az úrvacsorát kisérő imákat és a 
helyes keresztény életet. Továbbá, hogy az áldozat mai 
fogalma, mint «oblatio rei substantialis et sensibilis», 
az Eucharistiával kapcsolatban Ireneusnál (175 körül) 
jelentkezik először, mint idegen elem, melyet a zsidó-
ságból és pogányságból nagyszámmal megtért keresz-
tények belevittek az addig csak szellemi s nem dologi 
áldozatot ismerő őskereszténységbe. 

Az irat, melynek jelentősége dogmatikánkra első 
tekintetre szembetűnik, Harnack részéről dicséretben, a 
katholikus theologusok részéről méltó visszautasításban 
részesült. Az egyes folyóirati bírálatoktól eltekintve, 
érdemleges munkát írt ellene Rauschen, a bonni egy-
háztörténettanár s még érdemlegesebbet Dorsch inns-
brucki dogmatikus a fentebb jelzett nagyszabású mű-
vében. 

Két szempontból szedi szét Wieland állításait : 
dogmatikai és történelmi szempontból, előzőleg pedig 
értekezik az őskeresztény oltárról, melynek létét az első 
keresztény irodalmi emlékekben szintén tagadta Wieland. 
Meggyőzően mutatja ki Wieland álláspontjának tart-
hatatlanságát s felfogásának sajátszerű egyezését a refor-
máció fejeivel. Ismételni látszik mindazt, a mit a miséről 
egykoron Luther, Kálvin, Zwingli hirdettek. 

Látjuk Dorsch fejtegetéseiből, hogy az Eucharistiá-
nak, mint újszövetségi áldozatnak és pedig szorosan, 
mint «oblatio rei sensibilis» felfogása tekintetében sz. 
Pálon kezdve végig, egész a trienti zsinatig, nincs eltérés 
az egész keresztény fejlődésben. A részletek igazán ér-
dekesek és tanulságosak ; Dorsch, mint dialektikus, első-
rangú. Könyve, mint monografia, fontos adalék a kath. 
dogmatörténethez és példája annak, hogy a történeti 
téren is, melyre Harnackék dogmáinkat terelték, csak a 
katholikus igazságé lehet a győzelem. 

A siker és a katholikus együttműködés érdekében 
azonban egy bizonyos észleletemet el nem hallgathatom. 
A kikre Harnackék első sorban bizonyos hatást gyako-
rolnak, azok az egyházhistorikusaink. Itt van Wieland, 
egy más esetben volt Funk, egy harmadik esetben 
Erhard stb. A kik pedig meg nem álló nézeteikre 
rámutatnak, azok rendszerint a dogmatikusaink. Itt 
Dorsch, máskor Stutler, egy harmadik esetben Szabó 
Szádok stb. Ebből két pártállás, a pártállásból félreértés, 
a félreértésből elkeseredés támad. Az egész bajnak, ille-
tőleg félreértésnek alapja pedig a kérdéseknek némi 
egyoldalú kezelése a dogmatikusok részéről. A histori-
kusoknak úgy látom rosszul esik, és a Funk esete a 
tanú rá, hogy midőn ők hangsúlyozzák, hogy pl. azt a 

II. századot a saját forrásaiból tanulmányozzák — ez a 
történeti módszer — a dogmatikusok mindjárt a trienti 
zsinattal, tehát egy későbbi fejlődéssel állanak elő ; 
historikusaink pedig úgy fogják föl ezt az eljárást, hogy 
a dogmatikusok abból akarnak világosságot deríteni 
a II. századra. Ez nekik olyan megfordított eljárásnak 
látszik. 

Hát a dogmatikusok ezt ugyan nem teszik; de tény-
leg kissé túlmennek a történetileg kezelendő kérdések 
dogmatikus megvilágításában. Dorsch könyvének pl. 
első jó nagy fele dogmatikus és csak a második kisebb 
fele dogmatörténeti. Jó lett volna épen megfordítva, első 
sorban és főképen a II. századi iratokkal foglalkozni ; 
hiszen Dorsch képes azokból magokból Wielandot ki-
igazítani. Tehát ha a historikusok annyira hangoz-
tatják a patrisztikát, kövessük őket arra a térre, velük ku-
tassunk, hogy ne érezzék magukat sértve történeti mód-
szerükben. Ne vágjunk rájuk mindjárt, hogy mivel a 
XVI. századi trienti zsinat így és úgy határozott, tehát 
hogy a II. században se lehetett a dolog úgy, ahogy a 
historikus arról a korról tudni véli. A dogmatikus állás-
pontja igaz ugyan, de a módszere nem megfelelő. 
Mulassuk meg a historikusnak az egykorú forrásokból, 
hogy nem jól értelmezi őket. Továbbá ne tagadjuk, 
hogy amaz ősi szövegek értelmezése nehézségekkel jár, 
hogy nem olyan világosak magukban, mint a későbbi 
téjlődés keretében tekintve. Akkor a módszer ellen sem 
lehet kifogása senkinek. S akkor a historikus és a 
dogmatikus szépen kiegészítik munkájukat. 

Kell is, hogy kiegészítsék egymást. A történész 
jobban érti a történeti keretet, a dogmatikus meg jobban 
érzi meg a szövegek tartalmát. Funk esete tanulságos 
példa e tekintetben. Mily harcot támasztolt a histori-
kusok és a dogmatikusok között a «peccala capitalia» 
megbocsátása kérdésében, pedig az egész félreértés 
onnan támadt, hogy nem értette meg Tertullián «De 
pudicitia» művét. A közös ügyet tehát csak egyetértő 
munkálkodással szolgálhatják. Látjuk ezt most Wieland 
esetében is. 

Egyébiránt örülök, hogy Donát könyve után Dorscli-
nak ezen igazán tanulságos és alapos tudástól duzzadó 
könyvét mutathattam be olvasóimnak. Az innsbruckiak 
jól és sokat dolgoznak. Dudek. 

.Levél a szerkesztőhöz. 

Tisztelt szerkesztő ú r ! 
Egy konverzió alkalmából jutott kezeim közé a 

római katholikus nagyobb katekizmus (1908.) ; mivel-
hogy jelenleg iskolában nincs teendőm s nem vehet-
tem tudomást ezen tankönyvről, csak alkalmilag 
ismerhettem meg annak tartalmát. A konverziós 
oktatás alatt föltűntek abban egyes helyek, melyek 
ellen kifogásaim vannak. Ha volna időm, azokat a 
helyeket bonckés alá venném. Én azt látom, hogy 
egynémely kifejezések vagy állítások nem helyesek, 
sőt tévesek.1 

1 Az ügy érdekében állna, ha részletezné kifogásait ; a 
katekizmus irója nem venné rossz néven, esetleg fölvilágo-
sitással szolgálna. Szerk 
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Különösen nagy a kifogásom arra nézvést, a 
hogyan u jabban az Isten igéjének hallgatása kérdé-
sét tárgyalják. 

A nyáron egy iskolai vizsgán jelen lévén, meg-
ütközéssel hallottam, hogy: «Prédikációt hallgatni 
vasárnapon nem kötelességünk». 

Csendben, a katecheta meg a pap-elnök előtt 
tiltakoztam ezen fölfogás és annak hirdetése 
ellen. 

Azzal nem törődöm, hogyan állíttatik bele a 
val lás tanba? h o l ? melyik paranccsal kapcsolatosan ? 
vag}'önállóan ? — d e azt már nem szabad terjeszteni, 
hogy elég a misehallgatás s nem kötelesség a prédi-
kációt meghallgatni. 

Igenis az Isten igéjének hirdetése és hallgatása ex 
praecepto divino kötelez. Az igehirdetés és hallgatás 
isteni intézmény. Rendes ú t j a -módja a hit terjeszté-
sének és a hitrejutásnak. Vannak rendkívüli utak-
módok, melyekkel Isten a hit a jándékát közli az 
emberekkel, tudniillik egyesekkel: de a rendes mód 
a verbi Divini praedicatio et auditio. Fides ex auditu, 
auditus per verbum. A katechizmusokban ez a nagy 
isteni intézmény nincs kellőképen kidomborítva és 
földolgozva. Mellékesen van csak odaállítva vala-
melyik parancsnál ; s még ott is, mily elbánásban 
részesül 1 

Nézetem szerint ez az «isteni ige» intézménye 
olyan fontos, mint egy-egy szentség intézménye. 

Tehát : helyet neki! önállót. Est divina institutio; 
s az egyház parancsa csak azt szabja meg, hogy az 
az isteni kötelesség mikor teljesítendő. Ex praecepto 
Esiae a papok prédikálni tartoznak vasár- és ünnep-
napokon. De akkor a nép is tartozik a prédikációt 
hallgatni. Qui vult finem, debet velle media. F ides : 
finis, praedicationis audi tus : medium. 

Aztán a mi a bűnbána t szentségénél mondat ik 
több állításban, az nem fedi az Istennel való kibékü-
lés, az expiatio, a conversio ad Deum, a javulás 
foga lmai t . . . 

Igen kérem nagyságodat, szellőztesse ezt a dol-
got. Miránk, külső pásztorokra ezen ügy jó meder-
ben folyása, korrektsége, roppant nagy fontossággal 
bir. Úgyis kevesen j á rnak prédikációkra s ha szug-
geráljuk a népnek, hogy ez nem is kötelesség, akkor 
még kevésbbé jár. Szorítson helyet nagyságod az 
efajta elmélkedéseknek is a «Religiow-ban.1 

P. R. 

T. B u d a p e s t . Egész tervünk készen áll; a szeminá-
riumok beállítása már meg is történt volna, ha az ország-
gyűlés megszavazza a költségvetést. Emiatt a réginél vesz-
teglünk. Karunk tudatában van az idő követelményeinek és 
nem szundikál ; de mikor a politikai viszonyok oly dermesz-
tőleg hatnak mindenre. 

1 Az ilyen kérdések szaklapja a «Katholikus Nevelés», 
a hol a hittanárok és a hitoktatók cserélik ki eszméiket. 

Szerk. 

1$. Mocsonok . Előfizetése 1910 végéig szól. 
N. N a g y v á r a d . Muther : Francisco Goya-ja a «Die Kunst» 

vállalatban — úgy látom — szabadkőmíves izű termék ; azért 
ha az ismertető a «Religio»-ban (1909. 574. 1.) Muthert emlí-
tette, benne csupán a modern művészettörténetirót tarthatta 
szeme előtt. 

M. B u d a p e s t . Szellemi munkára, más szóval a tudo-
mány müvelésére a tanárok vannak hivatva. Másoknak más 
természetű a foglalkozása. Azért hiba, ha a tanár vagy haj-
lamánál fogva keres mellékfoglalkozást, vagy ha ilyet anyagi 
szükségletei miatt keresni kénytelen, vagy pedighaa társadalmi 
tényezők vonják el őt a saját hivatásával való foglalkozástól. 
A tudomány fejlesztése oly nemzeti érdek, mely egész embe-
reket érdemel s ezek az egész emberek legyenek : a közép-
iskolai, a theologiai és az egyetemi tanárok. A sokfelé meg-
osztott ember egy téren se végez tökéletes munkát. 

Sz. Heves. Súgja meg a «Nyirvidék»-nek, írja ki Popini 
Albert számára, hogy Deák Ferenc, a ki volt legalább is 
oly igaz szavú ember, mint a cikkező főmester, az őt magok 
közé csábítgató szabadkőmíveseket azzal utasította vissza: a be-
csületes ember nem titkolódzik. Egész lényük egy titkolódzás, 
a titkolódzás pedig az egész világ felfogása szerint csak az 
alattomos, eszét nem jóban törő ember tulajdonsága. — A mi 
az egész cikkben legjobban meglepett, az volt, hogy vagy húsz 
év előtt nekem Popini Albertről mint piaristáról beszéltek 
Nyitrán s ma húsz év után mint a nyíregyházai szabadkőmíves 
páholynak ezen cím alatt nyiltan cikkező főmesterével talál-
kozom vele. De csodálatos némely embernek élete ú t ja ! 

B. B u d a p e s t . Társadalmi folyóirat lévén, feljegyezzük 
az «Esti Újság» mult szombati számának következő sorait : 
«Azt mondják : néhány nap óta százával özönlenek az új tagok 
a Nemzeti Társaskörbe (ó-szabadelvüek). . . Ha azonban a 
megindult pártszövetkezésnek sikerülne megbuktatni Héder-
váryt és a függetlenségi párt venné kezébe a kormányt : ismét 
Kossuth felé özönlene a sokaság». No édes nemzetem, ha 
intelligens osztályodról ilyen jellemképet lehet kiállítani, akkor 
neked befellegzett. Egész biztos lehetsz róla, hogy ilyen 
«virtus»-sal csakugyan lehet «nemzeti vívmányokat» kiköve-
telni — Bécstől. Mi sorsnak vagy te gyermeke, hogy ilyenek 
lettek fiaid, kiknek őseiről azt zengi a költő, hogy egykor 
«három tenger» mosta a magyar föld par t já t? Urak, vissza a 
praktikus kereszténységhez, mert szégyenpadra kerülünk ! 

B. E p e r j e s . Nemsokára már sorra kerül. 
B. B u d a p e s t . Reflexióit Máthé József levelére a jövő 

számra kellett halasztanom. 
G. D i ' é f j e typa l ánk . A «Nép»-nek irói hangját «kiilö-

nös»-nek találja, mintha a «Nap» szerkesztőségének tájékáról 
volna kölcsönözve. Talán majd ezen is változtat. 

TARTALOM. A dogmák állítólag nem gyakor-
latiasak. Gzilek Balázs dr.-tól. — VIII. Bonifác és III. 
Endre. III. Pap Józseftől. — A szentáldozás jellemképző 
ereje. IV. Rómaitól. — Emlékezés. I. Hadzsega Gyula 
dr.-tól. — Óhitű és újhitű áramlatok a szocializmus 
eszmevilágában. IV. (A bölcseleti anyagelvüség kérdése.) 
Jehlicska Ferenc dr.-tól. — Egyházi világkrónika. —y— 
la-tói. — Irodalom. Beszkid : Kováts János. X-től. — 
Dorsch: Der Opfercharakter der Eucharistie einst und 
jetzt, üudektöl. — Levél a szerkesztőhöz. (A nagyobb 
katekizmusról.) P. fl.-től. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 

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

k 12- D U D E K J Á N O S dr. 
(< KUYKTKMI TANÁK 

SZERKESZTŐSÉG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

Tolt-e az embernek őse az állatvilágban? 

Darvin, Haeckel s követőik azt felelik a föltett 
kérdésre : igen; a tapasztalati tudomány azt m o n d j a : 
nem tudom, nyomára nem akadtam ; a keresztény 
hitvédelem pedig támaszkodva a tapasztalati tudo-
mány eredményeire egyfelől, a hagyományos tanra 
s a szentírási szöveg közvetlen értelmére másfelől, 
így szól: védem azt az álláspontot, mely tagadja az 
embernek állati leszármazását, s védem mindaddig, 
míg a tudomány az ellenkezőt elfogadhatóvá nem 
teszi; a keresztény hit pedig azt taní t ja : az ember 
legalább lelkére nézve az Istennek közvetetlen teremt-
ménye; 1 vagyis elveti azt a részleges anyagelvű föl-
fogást, hogy az emberi lélek nem más, mint a fej-
lettség legmagasabb fokán álló állati lélek. 

Az emberi testnek közvetetlen isteni alkotását az 
Egyház nem mondta ki hitcikkelyként : de azért nagyon 
is figyelembe veendő az a körülmény, hogy tekinté-
lyes hit tudósok állítják a tant, mely vallja : az ember 
test szerint is közvetetlen alkotása Istennek, vagyis 
test szerint sem származott az állattól.2 Jogos eszerint 
a panasz is, hogy e tekintetben némelyek nagyon is 
engedékenyek a tudomány kétes értékű bizonyítékai-
val szemben ; annál is inkább, mert a bizonyítás 
kötelme ezeket terheli, s a hagyományos tan, mely az 
emberre is alkalmazott származástannak ellene van, 
in possessione van, vagyis szerzett jogot s előnyt 
élvez, melytől csak akkor fosztható meg, ha az ellen-
kezőt sikerül kimutatni , ez pedig, mint minden 
komoly természettudós kénytelen elismerni, legalább 
ezideig nem történt meg, s hozzátehetjük, kevés a 
valószínűség arra nézve, hogy a jövőben megtörténik. 

Föltéve, de meg nem engedve, hogy mégis beáll 
egykor ez a helyzet, az anyagelvüek még akkor sem 
mondha t j ák : nyert ügyünk van, mert ők sokkal töb-
bet állítanak, mint az embernek test szerint való 
állati leszármazását; ők nem ismerik el egyáltalán a 
Teremtőt, nem ismerik el, hogy az ember hallhatat-
lan lélekkel bir, ők az embert egészében csak felsőbb 

1 Duilhé de Saint Projet : A keresztény hit természet-
tudományos védelme a legújabb kutatások nyomán. 275. 1. 

2 Dudek : Származástan és Világnézlet. 1909. 139. 1. 

rendű állatnak tartják, kinek csak ösztönei vannak, 
bár fejlettebbek az állatokéinál. Szerintök ez ösztön-
ből kifolyólag küzd a létért, mint az állat s ezen 
küzdelemben, ha másokat eltipor, csak jogával él, s 
az eltiprottnak bele kell nyugodnia sorsába, mert a 
jogviszonyok, az erkölcsi elvek változók; ha egyszer 
bevégzett tényekkel állunk szemben, akkor ez új 
jogforrás lesz. Szerintök tehát nem igaz a keresztény 
kinyilatkoztatás t ana ; nincs túlvilág, mennyországot 
itt e földön alkothatunk magunknak az utilitarismus-
sal, a hasznosság elvével ; bűn nincs, mert nincs 
szabadakaratunk, ép úgy, mint az állatnak sincs, 
ezért igazságtalanság mást megbünte tn i ; mennyország 
sincs, mer t nincs érdem, nincs erény, mert az ember 
minden ténye szükségszerűen működő fejlődési 
törvény kifolyása (determinismus) ; a halál nem a 
lélek elválása a testtől, hanem az örök anyag chemiai 
fölbomlása, átváltozása. Ezeket az elveket az anyag-
elvi tudósok előadásaikban, műveikben hirdetik, ezen 
elvek alapján élnek s a példa hat, százezren valósít-
ják meg gyakorlatilag ezen elveket. Innen magyaráz-
ható meg, lia a királygyilkos kérkedik tettével, az 
anarchista örömmel s győzelemittasan gyuj fogat, 
rombol s bombát vet. 

Ide vezet a monismus, ha talán nem is szándé-
kolta ezen eredményeket. Mennyire szükséges tehát, 
hogy a theologus fölemelje tiftakozó szavát s folyton 
hirdesse : a mai tudomány szerint az ember nem 
fejlettebb állat, hanem testből és lélekből álló, sza-
badakarat tal fölruházott s azért felelőséggel biró 
külön s közvetlen teremtménye Istennek. 

Az anyagelvüek rögtön készek a vádaskodásra : 
íme így korlátozza az Egyház a szabad kutatást, a 
szabad gondolkodást ! Pedig dehogy akadályozza, 
csak hirdeti : bá rmennyi re búvárkodott is eddig a 
tudomány szabadon, oly eredményre még semjuto t t , 
hogy az ember csak fejlettebb állat volna. A hivő 
tudós szabadon kutat s örömmel tapasztalja szabad 
kutatásai nyomán, hogy az Egyháznak igaza van ; a 
hitetlen tudós szintén látja ezt, de be nem vallja, 
hanem kibúvót keres, képes a legvalószinűtlenebb 
föltevésekhez is folyamodni. Hivatkozik ezen közben 
a paleontologiára, s azt mondja , hogy az átmeneti 
alak az ember és állat közt, mellyel bizonyítani lehet 
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az embernek állati voltát, ott van a föld rétegeiben, 
csak keresni kell. A paleontologia pedig feleli : ke-
resték már nagyon sokan, de nem találták; én sem 
tudok róla ! Főelviik az anyagelvüeknek : azt hiszem, 
a mit lá tok; az átmeneti alakban hisznek, pedig nem 
is látták, legfeljebb csak maguk rajzolta képen. Hi-
vatkoznak nagy hangon a biologiára s azt mondják , 
hogy az élettelen anyag valami titkos, eddig még föl 
nem ismert erőbehatás (?) folytán egyszerre csak élő 
lett ; hisznek ismét olyanban, a mit senki sem látott. 
A biologia pedig azt feleli: nem tudok róla, hogy a 
szervetlen anyag önmagától életképes szerves lénnyé 
fej lődhetnék! S ők tovább szavalnak, hogy a tudo-
mány mai fejlettsége s biztos tényei mellett a terem-
tés tényében való hit lejárta magát. Hogy melyik 
tétel alapján tudják kiküszöbölni a teremtés tényét 
s így a Teremtőt, azt nem mondják meg, mert maguk 
sem ismernek ily tételt, de azért csak szavalnak róla. 

Az ember — teste s lelke — természetes leszár-
mazás út ján a majomtól származott rengeteg hosszú 
időn át, mert az ember fejlettsége sok időt igényelt ; 
sok közbeeső nemzedék pusztult el addig a határ-
időig, melyben az ember a mostani fejlettség fokán 
jelent meg. így többek közt kipusztult a ma jomem-
ber is, vagyis az átmeneti faj — mondják ők. 

De csodálatos, hogy a paleontologia nem tud át-
meneti generációkról, sem majomemberről , hanem 
csakis ma jomró l és csakis emberről. A leletek ezt 
bizonyitják. Állatot és embert ismer a paleontologia. 

Az anyagelvű természettudósok — monisták — 
a Dryopythecussal akartak érvelni ; azt mondották, ez 
az átmeneti faj ; de erről meg a tudós Gaudry 1890 
február 11-én a párisi tudományos akadémia ülésén 
így nyi la tkozot t : . . . «a Dryopithecus, az eddig ismert 
tények után itélve, nemcsak hogy nem közelíti meg 
az embert, hanem sok még ma is élő majomnál jó-
val a lantabb áll. Miután pedig ez az ásatag nagy 
ma jmok legtökéletesbike, be kell ismernünk, hogy, 
eddigelé legalább, az őslénytan nem derítette föl az 
ember és állat közt az átmenetet».1 

Miután ezen ú. n. bizonyítékkal kudarcot val-
lottak, más érvek után néztek. Előveszik a neander-
völgyi koponyát ; erről meg Virchov positivista tudós 
megállapította, hogy az nem átmeneti, hanem tisztán 
emberi koponya. «Ki kell mondanom, hogy egyetlen-
egy majomkoponyát vagy majomember-koponyát 
sem sikerült találni eddig, melynek valóban emberi 
lény lett volna birtokosa. Minél inkább szaporodott 
anyagunk ezen vitás kérdés körül, annál inkább föl 
kellett hagynunk a majomelmélettel.» Ugyanily meddő 
maradt a monisták számára a jávai koponya körüli 
vizsgálódás; a krapinai, a chapelle-aux-saints-i, a 
mustier de peyzac-i lelet szintén nem bizonyított 
semmit az ember állati őse mellett.2 

1 Duilhé de Saint Projet i. m. 282. t. 
2 Dudek: Származástan és Világnézet. 93. 1. 

De Haeckel nem csügged. Azt mondja , hog}' a 
homo primigenius a közvetítő, átmeneti faj a m a j o m 
és ember közt ; szerinte ez a ha rmadkorban élt.1 De 
kimutatták, hogy sem Schvabe homo primigeniusa, 
sem Haeckelé nem átmeneti alak, hanem olyan em-
ber, mint a mai, vagyis nem képez külön emberi 
fajt a homo primigenius, hanem csak külön válto-
zatát (Rass) az egy ugyanazon emberi fajnak.2 Be 
van bizonyítva, hogy az emberi faj soha sem volt 
átalakuló, kifejlődőfélben, hanem a mint megjelent 
a földön, mint befejezett, mint bevégzett faj lépett 
föl ; vagyis nem ismer a tudomány m a j o m e m b e r t ; 
már pedig, ha az ember természetes fejlődés folytán 
a majomtól származott volna, úgy okvetlenül léteznie 
kellett volna kezdetleges emberi fajnak, mely félig 
emberi, félig állati lett volna; ezt követte volna a 
fejlettebb emberi faj, s ezt a mostani, a teljesen ki-
fejlett faj. De ily fajokat, átmeneteket nem ismer a 
tudomány, azért joggal mond ja Platz Ronifác: «Az 
összes emberiség csak egyetlen fajt képez; a külön-
böző alakok nem egyebek, mint változatok vagy 
fajták».3 

Ugyancsak megállapított tény az, hogy h a r m a d -
kori emberről nem tud a paleontologia ; azok a tűz-
kövek, melyeket ezen korból ismerünk, nem muta t -
j ák az emberi alakítás nyomait, mint az tLapparent , 
Roule és Obermayer meggyőzően kimutatták ; Tyn-
dalnak egész gyűjteménye volt ilyen kovakövekből, 
melyek szintén természetes módon alakultak, úgy a 
mint vannak ; emberi kéz nem faragott raj tuk. Em-
beri eszközöket először a negyedkorban használtak, 
vagyis akkor, mikor az ember tényleg a Föld lakója 
volt már. 

A monisták erre a miocén vagy pliocén rétegek-
ben talált állítólagos emberi csontvázakkal állottak 
elő; ezzel akar ták bizonyítani a harmadkor i ember 
létét ; de maga Mortilet is elismerte, hogy a kérdéses 
csontvázak közül egy sem hiteles ; Topinard pedig, 
ki szintén anyagelvű, azt mondotta, hogy «ezen cson-
tozatok nincsenek is megkövesedve s hogy nincs 
semmi raj tuk, a mi miatt nagyon régieknek kellene 
őket tartanunk».4 

A monistáknak érdekében állna, hogy kimutas-

1 Mint tudjuk, a Föld kialakulását a földtan a követ-
kezőkép osztja fö l : 1. földmag,- eruptiv anyagok; ez volt a 
kezdetleges kor a Föld alakulásának történetében ; az ezt 
követő időben az anyag, mely addig folyékony, nem szilárd 
természetű volt, a megmerevülés állapotában volt; ezt a kort 
követte az I. kor, melynek csoportjait cambri, siluri, devoni, 
és permi névvel jelezzük; a II. kor csoport jai : trias, jura, 
kréta ; a III. kori csoportok eocen, olygocén, miocén, pliocén ; 
a IV. kori csoportok: diluvium, jégkorszak ; alluvium, jelen-
kor. 

2 Alte u. neue Forschungen Haeckels über das Menschen-
problem. E. Wasmann, Stimmen aus Maria-Laach, 1909. 
433. 1. 

3 Platz Bonifác : Az ember 99. 1. 
< L. Duilhé i. m. 374. 1. 
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sák a harmadkor i ember létét ; ez esetben nagyobb 
látszatával a valószínűségnek meg lehetne kockáz-
tatni ezen állítást: hogy nem találunk ásatag példá-
nyokat, azt megérthetővé teszi az a nagy időköz, a 
mely a ha rmadkor második fele és nap ja ink közt 
fönnáll. Ez legalább is j obban hangzik. Azért is ír ja 
Haeckel az ő homo primigeniusa alá : pliocén, mintha 
t. i. abból a korból való volna. így jobban össze-
tudja állítani az ember képzeleti családfáját. A plio-
cén, mint láttuk, a harmadkorhoz tartozik. 

Zittel «Grundzüge der Paléontologie»1 c. műve 
az ásatag félmajom harminc faját (Gattung), az ása-
tag m a j o m tizennyolc faját sorolja föl ; ezek részben 
m á r az eocén-kori földrétegekben föltalálhatok vol-
tak; részben pedig a diluvialis kor végéig alakult 
rétegekben; de átmeneti alakot egyet sem találtak, 
pedig az ő hipotézisük szerint ilyennek kellene 
lennie a ha rmadkor olygocén, miocén vagy pliocén 
rétegeiben. Nem valószínű, hogy oly sok kutatás után 
nem akadtak volna reá, ha t. i. tényleg léteznék. 

Virchow is ellene nyilatkozik a harmadkor i em-
bernek; legfeljebb problematikusnak nevezhető, kér-
désesnek. «Csakugyan el kell i s m e r n ü n k — m o n d j a — 
hogy hijával vagyunk minden alacsonyabb (átmeneti) 
fajú ásatag embernek ; nem taníthat juk s nem tekint-
hetjük a tudomány vívmányának azt a fölfogást, 
mely vallja, hogy az ember a majomtól vagy más 
állattól származik».2 

A vérkémlelésekkel is próbálkoztak az anyag-
elvüek; de ez sem bizonyítja az embernek a m a j o m -
mal való rokonságát. 

Mit mond junk tehá t? Teljesen alaptalan dolog 
ma az ember ősét az állatvilágban keresni, a mint 
ezt a monisták teszik; nekik nyíltabban kellene han-
goztatniok azt, hogy ez puszta föltevés, melyet sem 
a paleontologia, sem a zoologia, sem a biologia nem 
igazol. Igazat adunk Magdics G.-nak, ki egyik érte-
kezésében3 így í r : «Bár az ember és legközelebbi 
rokonai között — ezt Darvin mondja — mi nem 
ismerünk ily rokonságot, a szervezeti rangfokozatban 
mutatkozó nagy hézagot semmiféle kihalt vagy élő 
faj át nem h ida lha t j a» . . . a testi különbségek az 
ember és állatok között még sem olyan nagyok, 
hogy a descendentiát apodiktice lehetetlennek mond-
juk, de nem is oly kicsinyek, hogy a descendentiát 
igazságnak tartsuk. 

A magunk részéről hozzátesszük : ezen szavakkal 
korántsem akar juk azt mondani , mintha ez a lehe-
tőség valószínű, vagy eléggé indokolt volna; s ha 
be is következnék valamikor az idő, midőn a tudo-
mány igazolná az embernek test szerint az állattól 

1 Wasmann : Die moderne Biologie u. die Entwicklungs-
theorie, 296. 1. 

2 Tillmann Pesch. : Die grossen Welträtsel. II. köt. 
206. 1. (II. kiadás.) 

3 Tanulságosabb fejezetek a természettudományok köré-
ből. Pécs 34. 1. 

való leszármazását, ezzel sem bizonyítana a tudomány 
az Egyház tana ellen, mely e pont körül még nem 
nyilatkozott; idevágó hitcikkelyünk nincs. Mi eddigi 
tudásunk szerint hangsűlyozandónak tartjuk azt az 
igazságot : az ember, mint ilyen, testből és lélekből 
álló, szabadakarat tal felruházott értelmes lény, Isten-
nek külön s közvetetlen teremtménye. 

Tichy Sándor. 

V f f l . Bonifác és 777. "Endre. <iv.) 
Gergely eljárása nagyon merész és e lhamarko-

dott volt. Maga is belátta nemsokára. Félt az esetle-
ges fegyveres támadástól. Jónak találta a vissza-
vonulást. Kőszeghy Iván Keresztúr nevű várába 
vonja meg magát. III. Endre pedig az ország ren -
deivel egyetemben felebbezést jelent be Gergely eset-
leges kiközösítése ellen s az országot az apostoli 
szentszék különös oltalmába helyezi.1 Ezzel akarta 
mintegy Bómát Gergely támogatásától elvonni s a 
saját pár t jának megnyerni. 

Gergely azonban nem nyugodott ezután sem. 
Tervét minden áron ki akarta vinni. Terve pedig az 
Anjouk t rónra ju tásának előmozdítása volt. Minden 
erejéből arra törekszik mostan, hogy VIII. Bonifácot 
látszólagos semlegességéből kimozdítsa. Maga köré 
gyűjti az elégedetlenkedőket s hangosabban és han-
gosabban kéri II. Károly nápolyi királyt, hogy küldje 
unokáját, Károly Bobertet, sereggel Magyarországba. 
III. Endre sem tűrte tovább Gergely hűtlenségét, el-
foglaltatta birtokát s híveinek adományozta.2 Króni-
káink3 nem említik Gergely szereplését, de az ese-
ményekből világosan kitűnik, hogy ő volt a lelke az 
Anjou-pár tnak. A főintéző. Ezért utazik Nápolyba 
1300 elején s talán nem csalódunk, ha azt hisszük, 
hogy különösen az ő rábeszéléseire határozta el ma-
gát II. Károly az unokája érdekében való fegyverke-
zésre. 1300 február jában m á r megkezdődnek Nápoly-
ban az előkészületek Károly Bóbert magyarországi 
útjához. 

A pápát még sem tudták rávenni, hogy nyíltan 
III. Endre ellen nyilatkozzék.4 És ez nagy akadálya 
volt az Anjouk sikerének, mert határozott pápai 
támogatás nélkül eleve kétségesnek látszott minden-
féle vállalkozás. II. Károly tehát megkísérli a pápa 
befolyását. S erre Gergelyt használja fel. Ajánló 
levéllel elküldi március elején Rómába a pápához.6 

Gergely a legrosszabb időben indult űtnak. 
VIII. Bonifác nagy dolgokkal foglalkozott ebben 

1 Erről hiteles oklevelet állított ki a váradi püspök. 
Ld. ezt Fe jér : Cod. Dipl. Tom. VI. vol. II. 201. 1. Ld. még 
Bunyitay : Váradi püspökség tört. I. 159. 1. 

2 Pauler : i. m. 468. 1. Haz. Okm. V. 452—454. 11. 
3 Chr. Dubnicense. H. H. Font. Dom. III. 111. 1. Chr. 

Pictum. u. o. II. 229. 1. Chr. Budense 216. 1. 
4 Pór i. m. 327. 1. 
5 Anjoukori Dipl. Emi. I. 143. 1. 
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az időben. Rómában jubi leumot ültek.1 Száz év mult 
el ismét s az egyház meg nem fogyatkozott. Ezren 
és ezren jöt tek a világ minden részéből az örök vá-
rosba s a pápának nem volt ideje az Anjouk ha-
talmi ügyeivel foglalkozni. Annyival is inkább, mer t 
háborúról volt szó. Nem illett bele a szent időbe a 
fegyverzöi-ej. A béke lebegett mindenkinek ajkán. 
Békét akart teremteni erre az időre maga VIII. Boni-
fác is. És ez volt III. Endre nagy szerencséje. 

Az Anjouk készülődéseivel egyidőben a magyar 
urak is a cselekedetek terére léptek. Bicskey Gergely 
fitymáló eljárása ellen magánál a pápai udvarnál 
akartak fellépni s végre határozott választ óhajtottak 
szerezni, mi a vélemény hál Rómában. Sejtették 
ugyan azt, hogy a hangulat ellenséges III. Endre 
iránt, hiszen idestova egy éve is elmúlt már, a mióta 
(1299. julius 6-ától) a pápa különös oltalmába a ján-
lották az országot s bepanaszolták Gergelyt és még 
mindig nem kaptak rá választ.2 Mégis megpróbálják, 
hátha sikerül dűlőre jut tatni ezt az áldatlan hely-
zetet. 

E célból III. Endre több magyar urat küld az 
ünneplő Bómába. Köztük két legerősebb pár thivét : 
Antal csanádi és Benedek veszprémi püspököket. 
Benedek több kanonokjával indul útnak. Elmegy a 
váci prépost és a fehérvári olvasókanonok is.3 Mind-
ezen jeles férfiak többször érintkezhettek a biborno-
kokkal, sőt magával a pápával is. Megtudhatták az 
udvar álláspontját, a mely ha nem is volt túlságo-
san kedvező királyukra, mégis alkalmat szolgáltatott 
arra, hogy III. Endrét a további lépések megtevésére 
indítsa. 

Valószínűnek tartjuk, hogy III. Endre a Rómá-
ban tartózkodó híveinek buzdítására küldte el a 
trevisói Bonzano Pétert, a Morsini Mihály zárai gróf 
barátját , közvetlenül a szentszékhez, mint követet.4 

Bonzano Pétert különösen két dologgal bizta 
meg III. Endre. Az egyik az volt, hogy a pápát tel-
jesen igyekezzék elvonni Károly Bóbert támogatásá-
tól ; a másik, hogy Antal csanádi püspököt eszter-
gomi érsekké neveztesse ki, Gergelyt pedig mentesse 
fel eddigi prokurátorságától.5 

1 Pauler : i. m. 470. 1. Fraknói : i. m. 106. 1. 
2 Fraknói (i. m. 105. 1.) szerint nyomát nem találjuk 

annak, hogy a rendek okirata eljutott volna Rómába. 
3 Ezt a két utóbbi főpapot és a csanádi püspököt jelölte 

ki mind Benedek, mind a péterváradi apát békebirókul az 
apátság kegyuraságához tartozó buda-vidéki plébániák egy-
házi tizedei és főesperesi illetékei tárgyában megindult per-
ben. Mon. Rom. Episc. Vespr. II. XLIII. 1. — A Rómába induló 
urak a jubileumi ünnepségeken is részt akartak venni. Haz. 
Okm. I. 95. 1. Pauler : i. m. 471. 1. Fraknói : i. m. 106. 1. 

4 Bonzano Péter követségéről ld. Árpádkori új Okmány-
tár. V. 260-264. 11. 

5 Fraknói is (i. m. 368. 1. 310. jegyzetben) annak a véle-
ményének ad kifejezést, hogy III. Endre Bonzanonak azért 
adott pénzt, hogy Antal csanádi püspököt esztergomi érsekké 
neveztesse ki. Szerinte azonban ez a körülmény «ekkorig a 
történetirók figyelmét elkerülte»). Úgy látszik, nem vett tudo-

A követet szívesen fogadják Bómában, de kéré-
seit nem valósították meg. Bizonyos engedményeket 
azonban mégis sikerült kieszközölnie. Tapasztalta a 
követ, hogy Károly Róbert Magyarországba való 
vitorlázását nem vették jó néven a pápai udvarban. 
A miből következett, hogy Bicskey Gergely is haszta-
lan zörgetett II. Károly, nápolyi király ajánló levelé-
vel a curiánál. Nem tudta rábirni a pápát, hogy 
bullákkal támogassa a m á r Dalmáciában tartózkodó 
Károly Róbertet. Az ifjú királyfit ú t jában nem kisérte 
pápai megerősítés. Bonifác ünnepelt híveivel és nem 
engedte zavartatni az egyház ügyeit az Anjouk kicsi-
nyes érdeke miatt.1 Sőt Bonzano Péter jelentéséből 
világosan kitűnik, hogy a curiánál egy csepp helyes-
léssel sem találkozott az ifjú Anjou vállalkozása. 
«Sciatis pro certo — írja urának — quod nepos 
Regis Caruli contra consilium et voluntatem domini 
Papae et ca rd ina l ium. . . missus fuit per dominum 
Begem (t. i. II. Károlytól) ad partes illas et quod 
dominus Papa (ei non dédit) aliquod auxilium et 
omnes de Curia reputant stultitiam.» Hozzáteszi egy-
úttal, hogy a pápai udvarban minden napra vár ják 
magát II. Károlyt «pro implorando auxilio». Azt 
a jánl ja tehát királyának, vegye magához Kőszeghy 
Ivánt s rokonait, a kik közben III. Endre pár t jára 
léptek s hallani sem akartak az Anjoukról,2 n e m -
különben más főurakat és induljon Károly Róbert 
ellen. Könnyen elfoghatná a «gyermeket». Különösen 
erre biztatja a királyt. Nyomaték kedvéért elmondja, 
hogy ő a bibornokok előtt is feltárta ötletét, a mely 
szerint az volna a legjobb megoldás, ha Endre 
király elfogná a kis Károly Róbertet s a pápához 
küldené. És a bibornokoknak nagyon tetszett ez a 
terv.3 A miből világosan következik, hogy VIII. Boni-
fác még nem akart tudni az Anjou-háznak a ma-
gyar t rónra való ültetéséről. Viszont azonban arról 
sem, hogy Gergelyt elejtse. A hátsó gondolat továbbra 
is megmaradt a pápában az Anjouk magyarországi 
uralmáról , de annyiból módosult , hogy ma jd csak 
III. Endre halála után szerzi meg a gyermek Károly 
számára a magyarok koronáját . E terv megvalósítá-
sának érdekében pedig nagy szüksége volt Ger-
gelyre. Antal püspököt i lyformán nem sikerült az 
érseki székre emelni.4—5 

mást Pór Antal i. művéről, a hol (ld. 327. 1.) már olvashat-
juk, hogy III. Endre követe Antalnak az esztergomi érsek-
ségre való kineveztetésének előmozdítására kapott pénzt. 

1 Pór : i. m. 327. 1. Fraknói : i. m. 106. 1. 
2 Pauler : i. m. 469. 1. 
3 Árpádkori új Okmt. V. 262. 1. 
4 Gergely ekkor már valószínűleg nem tartózkodott Ró-

mában. Erőszakossága nem engedte, hogy tétlenül legyen. 
Midőn látta, hogy a pápa nem hajlandó terveit pártfogolni— 
úgy látszik — ott hagyta az udvart s még augusztusban Ká-
roly Róberttel egyetemben kikötött Dalmátországban. Úgy, 
hogy III. Endre halála után rögtön kéznél volt s megkoro-
názta Károlyt. 

5 Árpádkori új Okmt. V. 263. 1. Bonzano határozottan 
írja, hogy Antal ügye balul ütött ki. 
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Mindazonáltal nem szabad kicsinyelnünk az elért 
eredményeket. Az, hogy VIII. Bonifác nem emelt 
többé nehézségeket III. Endre ellen, nagy megnyug-
vására szolgálhatott a király pár t jának. Örültek, hogy 
végre valamelyes megállapodásra jöttek a szentszék-
kel. így annál nagyobb buzgalommal foghattak az 
ország belügyeinek rendezéséhez. Ámde a Gondvi-
selés másképen határozott. III. Endre nem sokáig 
élte túl a megegyezést. 1301. j anuá r 14-én éjfélre 
meghalt a budai várban.1 

Halála után még jó tíz esztendeig zavarognak a 
pártok, dühöng a testvérharc. Az utolsó Árpáddal a 
férfiág kihalt. A «vérszerződés» első pont já ra támasz-
kodó államjogi alaptételünk szerint pedig a királyi 
t rónra csak férfiak tarthattak igényt. Nem maradt 
fenn oly jogelméletünk, a mely szerint az Árpádház 
leánymaradékaira is kiterjedt volna a t rónörökösö-
dés. Erre nézve összhangzók tudósaink véleményei. 
A nemzet szabad választási jogához jutot t vissza. 
Azért a rendek joguk tudatában nem jelentik be a 
szentszéknek III. Endre halálát, hanem egyszerűen 
királyválasztó gyűlésre jönnek össze. Bár akármilyen 
családból választhattak volna királyt, de a kegyelet 
arra vezette őket, hogy az Árpádház leányágának 
fiai között keressenek alkalmas utódot. Igen ám, de 
király csak egy lehetett az Árpádházzal rokonságban 
lévő fejedelmi családok gyermekei közül. Már pedig 
az összes rokon fejedelmi házaknak volt jelöl t jük a 
magyar trónra. Legegyszerűbb az lett volna, ha Károly 
Bóbertet fogadják el egyhangúan uralkodójuknak. 
De őt nem akarták, mert az volt a meggyőződés, 
hogy az ő elfogadásával elismerik a pápai szék fő-
hűbéruraságát a magyar nemzet fölött. E miatt nagy 
zavarok támadtak. A trónkövetelők nem engedtek s 
az országot darabokra szaggatták a pártviszályok. 

VIII. Bonifác, majd utódai igyekeznek csillapí-
tani a zavart. Két izben is küldenek követet az 
országba.2 S ezek működése után mindig a béke 
műve létesül. Nem ők a hibásak, ha egyes urak 
többre becsülték a saját hasznukat az ország béké-
jénél.3 Igaz. VIII. Bonifác III. Endre halála után föl-
tétlenül az Anjou-házat akarta Magyarország t rón-
já ra ültetni s ki is nevezte rögtön királynak Károly 
Bóbertet, de azért nem zárkózott el az engedmé-
nyektől. A félreértéseket nem tudta elkerülni s min-
den jó igyekezete kárba veszett, csak elhidegítette a 
magyar urakat a szentszék iránt. Nagy idő múlik el, 
míg végre megszületik a béke. 

A hosszú harc folyamán sokan elmaradnak a 
küzdők sorából. Meghal VIII. Bonifác és rendületlen 

1 Pauler : i. m. 472. 1. 
2 Theiner: i. m. 385. s köv. 11. Boccasini Miklós szemé-

lyében 1301. májusában az egyiket s 1307. augusztusában a 
másikat Gentilis de Monteflori személyében Theiner: i. m. 
415. s köv. 11. 

3 Jó volna ezen elgondolkozni ma is. Régi baj ez ! 
Szerk. 

hive, Bicskey Gergely,1 követi őket Kőszeghy Iván és 
sok más nagyúr.2 Utánuk a zavarok lecsillapodásá-
val egy dicsőséges korszak kezdődik. Magyarország 
szerencsésen megszabadult minden bajtól. Hosszas 
huza-vona után végre mégis elérték az Anjouk cél-
jukat : a magyar koronát. S a következmények azt 
mutatták, hogy kiváló uralkodókat nyert a nemzet 
bennük. VIII. Bonifác nem rossz embert pártfogolt. 
És ha III. Endre uralkodását némileg meg is zavarta 
állásfoglalásával, kárpótlást nyert a nemzet az ezután 
következő Anjou-uralomban. 

A magyar nemzet nem lehet hálátlan a pápa-
ság iránt. Oly sokat köszön neki. Azt a rosszat, a 
mit a pápai udvar III. Endre korában okozhatott, 
jóvátette azzal, hogy III. Endre halála után követ-
kező fejetlenség korában, mint a nemzet mentora 
szerepelt követei által. Másrészről azáltal, hogy az 
Anjoukat t rónra segítette, édes hazánknak egy dicső 
kort adott. Bármily ellenséges szemmel is nézze 
valaki VIII. Bonifác magyarországi szereplését, azt 
nem tagadhatja, hogy a következmények teljesen 
rehabilitálják őt. Az a körülmény, hogy a cselekvés 
terére csak III. Endre halála után lépett az Anjouk 
érdekében, m á r eléggé muta t ja bölcseségét. És ezt 
jól tette. Mert mi lett volna az országból, ha Ven-
cel, vagy Ottó-féle alakok kezdenek itt uralkodni. 
Valószínűleg az történt volna, a mit Szalay László 
sejtett, hogy «a római szent birodalom boldogtalan 
tömkelegébe» sodortatott volna «emberi valószínűség 
szerint az ország».3 

És hogy ez nem történt, abban része van 
VIII. Bonifácnak is. VIII. Bonifácot a magyar törté-
netírás nem Ítélheti el s csak a «történethamisítók» 
állíthatják, hogy ő volt Magyarország legádázabb 
ellensége. Pap József, 

A szent áldozás jellemképző ereje. (v.) 
De a szentáldozásban még ennél is bensőbb 

egységbe lépünk Krisztussal, mert a szeretet és hit által 
való egyesülés szentség nélkül is megtörténik s így 
nem mondható e szentség sajátos hatásának. Ezt 
már Aranyszájú szent János is megmondotta, midőn 

1 Bonifác 1303. október 11-én halt meg, ld. Hergenröther : 
i. m. 597. 1. Gergely kevéssel előbb, szeptember 7-ikén, midőn 
Nogaret Vilmos és Colonna Sciarra, IV. Fülöp emberei, Anag-
niban megtámadták Bonifácot. Gergely a támadásnál hirtelen 
kardot ránt urának védelmére, mint valamikor Péter apostol 
tette. De rögtön lefülelik s megölik. így történt aztán, hogy 
Nogaret emberei Anagniban csak egyetlen főpapot — a ma-
gyar Bicskey Gergelyt — öltek meg. S ennek is Gergely 
ismert erőszakossága volt az oka. Gergely egész élettörténe-
tét előadja röviden XI. Benedek pápa Tlieinernél : i. m. 
406. 1. Ld. még Pó r : i. m. 328. 1. 2. jegyzet. Pauler : i. m. 
473. 1. 

2 Kőszeghy Iván 1308. ápr. 5. húnyt el, mint a pápa-
ellenes párt főembere. Pauler u. o. 

3 Szalay L. Magyarok tört. II. 137. 1. (1852. kiad.) 
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így szólt: «A nekünk adott kenyér eszközli, hogy 
necsak szeretetben, hanem valóságban is Krisztus 
testévé változzunk át.»1 Ezek után az isteni eledel 
átalakító hatását nem tagadhatjuk. És ez a hatás 
kiterjed testre és lélekre egyaránt ; erre közvetlenül, 
amarra közvetve. Csakhogy amíg a közönséges eledel 
előbb vérünkké változik át s csak azután hat, addig 
a mennyei eledel egyenesen minket alakít át magába. 
De mi a táplálkozás cél ja? Az ember táplálkozik, 
hogj ' é l jen . A táplálék nem adja az életerőt, hanem — 
ha m á r megvan — fentartja. Ez áll a lelki táplálékról 
is. Nem mintha nem tudná megadni a léleknek az 
életet, hanem mivel rendszerint nem adja meg. Ez 
is egyedül az élet fentartására szorítkozik. Az élet 
fentartása abban áll, hogy egyrészt eltávolítja a lélek 
életét veszélyeztető külső akadályokat, másrészt neveli 
a lélek belső ellenálló képességét. Ezt megteszi a 
kegyelem, amely a lélek halálát okozó rendetlen 
szeretetet az^Isten iránt való szeretet maradandó köz-
lésével eltávolítja s így a lelket fentartja. 

A szentáldozás neveli a lélekben a megszentelő 
és segítő kegyelmet s ezzel megóv a jövőbeli halálos 
bűntől. Igaz, hogy az élők szentségei is megteszik 
ezt, de ezek csak mellékesen, míg az oltári szentség-
nek ez a fő célja. így valamely orvosság mellékesen 
táplálhatja a testet is, de főcélja és rendeltetése mégis 
csak az egészség helyreállítása. Ebből kifolyólag joggal 
mondhat juk , hogy a többi szentség az oltári »zent-
séghez képest elenyésző kis mértékben neveli a 
megszentelő kegyelmet. Mi már ismerjük a kegyelem 
jel lemképző erejét s ezért meg tud juk becsülni a szent-
áldozás értékét is. Elég tudnunk, hogy az oltári szent-
ség a megismert kegyelemnek legfőbb forrása. 

Nézzük csak mikép hat je l lemünkre az említett 
kegyelem. A kegyelemmel arányban nő bennünk a 
szeretet. Már pedig, a mily mértékben nő a szeretet, 
oly mértékben fogynak a lélekben a szenvedélyek. 
Ennek oka az, hogy a tevékeny isteni szeretet elvonja 
az embert az érzéki gyönyöröktől s mennyei kíván-
ságokat ébreszt fel benne. De kérdhetné valaki, mi-
képen lehetséges ez? Felelem: a kegyelemnek az 
akara t ra és értelemre való különös hatása által. Ne 
kérdezzük, hogy nagy vagy kis elmével van-e a ke-
gyelemnek dolga, hanem, hogy mivé teszi azt. Az 
elme mindenek előtt még bőségesebben részesül a 
m á r meglevő megszentelő kegyelemben s ezzel u jabb 
jogot nyer a cselekvésre segítő vagy munkáló kegye-
lemre. Ez utóbbi vagy a közönséges gondolatokat 
jeleníti meg ér te lmünkben eddig nem is sejtett fény-
ben, vagy közvetlenül létesít bennünk egészen új, 
felsőbb rendű gondolatokat. Például egyszerre átlátja 
a lélek, hogy kárhozatos az a tudomány, a mely 
nem irányul szerotetre vagy Isten dicsőségének elő-
mozdítására, az emberiség nyomorának enyhítésére, 
az igazságra stb. Ez a megvilágositás nemcsak az 

1 Homil. in Joannen! 45. 

elmének szól, hanem leginkább az akaratnak, mert, 
ha meg is engedjük Payotnak, hogy a jó gondolat 
magában véve még tehetetlen az állati ösztönök ha-
talmas erejével szemben, még se szeretnők kiterjesz-
teni a tételt az elme Alkotójának közvetett vagy köz-
vetlen behatása mellett létesült gondolatokra. Mert — 
a mint Prohászka mondja — az «örök hűséges gon-
dolatok» áthatolnak a belső világ sötétségén, az ér-
zékiség lágyságán s nehézkességén, az ösztönök durva-
ságán s alaktalanságán s megdolgozzák, megmun-
kál ják azt, a mi a lakta lan; kifeszítik, f inomítják azt, 
a mi durva ; átderítik, a mi erőszakos és sötét s ha r -
móniát teremtenek a széjjelhuzó erők s tehetségek 
közé.1 E gondolatok behatása alatt az akarat szabadon 
bár, de föltétlenül azt kérdezi : mit akarsz, hogy cse-
lekedjem s bármi legyen is a felelet, megteszi azt. 
De hathat a kegyelem egyenesen az akaratra is s 
ekkor is mindig ugyanaz az eredmény. Ez utóbbi 
akkor praktikus, mikor az ész tisztában van a teen-
dőkkel, de a «velle non adjacet ei» — az akarat 
közömbösen áll a megismert igazsággal szemben, 
a mint ez a tudósoknál történni szokott. 

Nem szükség, hogy mindjár t létesüljön a hatás 
a szentáldozás után, beállhat később is egészen észre-
vétlenül. Ha m á r megvoltak az említett gondolatok 
és a nekik megfelelő érzelmek, a kegyelem meg is 
rögzítheti őket s mintegy rögeszmévé teheti az ember 
elméjében vagy oly gyakran ébresztheti fel őket 
hogy az ember mintegy kényszerül velük foglalkozni. 
Azt mondha tom a kegyelem behatása alatt álló em-
berről is, a mit Joly a szentekről mondott : «kiválaszt 
valamely igazságot, a melyet ki akar fejteni, a nép 
vagy egyház valamely szükségét, a melyet ki akar 
elégíteni, valamely nyomort (talán épen a magáét), 
melyen enyhíteni akar, valamely művet, melyet létre-
hozni szándékozik (a legszebb művet : saját jellemét!»)2 

Az így kiválasztott eszmét megszereti és pedig azzal 
a természetfeletti szeretettel, a mely erősebb, mint a 
halál, szolgálatába szegődteti minden erejét, megvá-
lasztja a megvalósítás eszközeit s azután csatáz, vív, 
izzad éjjel és nappa l s a míg nem győz, nincs nyu-
galma. S mert «erő és alak van a szellemben, azért 
kezei közt a test s az érzékiség is átszellemül s át-
alakul. A nagy gondolatok, a ragyogó ideálok fino-
m a b b érzést teremtenek s a testre is az erény fegyelme 
alatt acélosság, egészség és szépség árad».3 

Ez az erő nyilatkozott meg szent Lőrincben is, 
mikor a körülállók gúnykacaja, kincs, gazdagság, 
élet és mindaz, a mit e világ csak szépet és nagyot 
ígérhet, el akarták tántorítani jobb meggyőződésétől, 
hitétől. 0 nem engedett. Jöjjenek hát a hóhér ki-
gondolható kinzóeszközei, a durva erőszak eme végső 
menedékei. Akarata vasból volt, mert ezek se tudták 

1 Diadalm. Világnéz. 223. 1. 
2 Joly : A nagy emberek és szentek lélektana. 104.1. 
3 Diadalm. Világnéz. 224.1. 
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meghajlítani. Szeretete erősebb, mint a halál. Félig 
megsülten még odamondja a zsarnoknak: egyik felem 
már megsült, ha kedved van, jer és egyél belőle. Ez 
csak egyike azon hős jel lemeknek, — a melyeket szent 
Ágoston tanúsága szerint a szentáldozás nevelt a 
világnak. Itt nem látunk «gyermeklelket férfitestben», 
hanem megfordítva. Ha a szentáldozás ily szeretetet 
gyújt meg az ember szivében, nem csoda, hogy ez 
többé-kevésbé felperzseli bennünk a rendetlen szen-
vedélyeket is. De teljesen nem öli ki őket, mer t a 
kegyelemadta segítséggel se cselekszünk szükségképen, 
hanem még mindig beleegyezhetünk a rosszba is. De 
azért mégis oly tetemes munká t végez bennünk, hogy 
szent Bernárd joggal szólít fel mindenki t : Ha valaki 
köztetek nem érzi a harag, irigység, érzékiség és ha -
sonló szenvedélyek gyakori rohamait , mond jon kö-
szönetet az Úr testének és örüljön, hogy e szentség 
erejében nagy bajából kigyógyult.1 Épen így öli ki 
a világhoz való rendetlen ragaszkodást. A mennyei 
szeretet elmetszi ennek is szálait s a szív azonnal 
meghal a világnak. Mindez a lélekben megy végbe, 
«a mely meghal és ú j ra születik : meghal az érzéki, 
forrongó, zavargó, romlottságot kedvelő világnak. 
Vagy átéli az érzékek éjszakáját, hogy azután sokkal 
ragyogóbb világosság felé fordítsa megtisztult sze-
meit».2 Ennek azért kell megtörténnie, mert — Ke-
resztes szent János szerint — az állati rész rendet-
lenségeinek a lélekben van ereje és gyökere. Ha 
tehát a lélek megtisztul, az érzékeknek is kihull a 
méregfoga. 

Ezek után mondhat juk , hogy a szent áldozásnak 
utolérhetetlen áldásai vannak a jellemalakításban, 
mer t minden jellemhiba forrását és gyökerét a 
rendetlen önszeretet távolítja el lassankint a lélek-
ből. Ilyen hatás azonban nem egyszeri szentáldozás 
eredménye, hanem a jól végzett gyakori szentál-
dozás gyümölcse. E közben az ember olyan átala-
kuláson megy át, a melyben mindaz, a mi a ren-
dezett szeretettel ellenkezik, kiküszöbölődik s mindaz, 
a mi erre vezet, erősödik és nő benne. Csak ez át-
alakulás után ju t el az ember Isten fiainak szabad-
ságára, mikor szent Ágoston szerint mindent tehet : 
szeress és tégy a mit akarsz. Van tehát a je l lem-
képzésnek más, a Payotétól eltérő, kipróbált biztos 
út ja is, a mely szintén nem «születésnapi ajándék», 
hanem az ember és Isten együttes közreműködé-
sének műve. A személyiség nagyságát alkotó önuralom 
csakis ezen az uton található fel. Valóban minden 
más jellemképző út reménytelen s csakis vérszegény 
alakokat nevel. A ki nem hiszi, próbál ja meg s 
azután mondja , hogy tévedtem. 

Ezzel tanulmányunk végére jutottunk. Jellem, 
élet, oltáriszentség oly szoros viszonyban állanak 
egymással, hogy egyik a másik nélkül nem is kép-
zelhető. Nem vetjük meg a jellemképzés természetes 

1 Sermo 1. de can. Dom. 2 Joly : i. m. 98.1. 

eszközeit se, sőt valamennyit magunkévá tesszük ; 
de többet se várunk tőlük, mint a mennyit meg-
adni képesek. Igaz, hogy a kegyelem és a mennyei 
eledel egyúttal szenteket is nevelhet, de nem tehetünk 
róla, hogy Isten a szentséget és jellemességet ily 
szoros kapcsolatba hozta egymással. Joly szerint 
szent az, a ki hősiesen és szeretetből szolgál Istennek. 
A szeretet nem tagadja meg természetét, nem csoda, 
ha a jellemet is megszenteli. Különben is a szent-
ségnek és jellemnek egy közös akadálya van s ezért 
természetes, hogy az orvoslás is ugyanazon esz-
közökkel történik. 

Az a szeretet kell ide is, a melyről az apostol 
oly szép szavakkal emlékezett meg ; szóljak bár em-
berek és angyalok nyelvén, ha szeretetem nincs, 
olyanná lettem, mint a zengő réz vagy pengő cim-
balom. Legyen bár jövendölő tehetségem és tudjak 
minden titkot és minden tudományt ; legyen bár oly 
teljes hitem, hogy a hegyeket áthelyezhessem, ha 
szeretetem nincs : semmi vagyok. Osszam el bár a 
szegények táplálásáx-a minden vagyonomat és ad jam 
át testemet úgy, hogy égjek, ha szeretetem nincs, 
mit sem használ nekem. A szeretet tűrő, kegyes; a 
szeretet nem irigykedik, nem cselekszik rosszul, nem 
fuvalkodik fel, nem nagyravágyó, nem keresi a 
magáét, nem gerjed haragra, nem gondol rosszat 
stb. . . S ezt a szeretetet a szentáldozás adja. Ezt 
jól tudták a legnagyobb nevelők is, azért biztosí-
tották a szent áldozásnak a nevelésben az őt meg-
illető helyet. 

Egyszer bekopogtatott Don Bosco-hoz egy kíváncsi 
angol s e kérdést intézte hozzá: mond ja meg, Uram, 
mivel eszközli e sok vásott gyermekben oly rövid 
idő alatt e szemmel látható átváltozást? Erre a 
gyermekbarát mosolyogva így felelt: Én a nevelésnek 
csak két eszközét ismerem : a botot és a szentál-
dozást, amazt félretettem, emezt magamévá tettem. 
Végre is azok igazat adnak nekem, a kik nem a 
szürke teória nevében beszélnek, hanem maguknak 
is a lkalmuk volt pár éven át néhány vásott gyer-
meket hetenkint vagy naponkint a szent áldozáshoz 
kisérni. A többinek meg bátran odamondom : contra 
factum non valet illatio. Római. 

."Emlékezés. (IL) 

Nem helyes azonban azon okoskodás sem, hogy 
meg van engedve a románnak a román mise, a r u -
thénnek az ó-szláv mise, tehát a magyar-görög katho-
likusok is igényt tar thatnak magyar liturgiára. Álljunk 
a történet alapjára. Az uniótárgyalások alkalmával 
mindezek szóba kerültek, de magyar liturgiáról ott 
nem volt szó. Jól gondoljuk meg továbbá, hogy a 
román egyházi nyelv a mai románra nézve ma jdnem 
olyan, mint a ru thénre nézve az ó-szláv. A nélkül, 

i I. Cor. 13. 1—7. 
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hogy a küzdelem jogosultsága ellen szavunk is volna, 
megjegyzem, hogy az igazság körülbelül itt is a 
középen van. 

A történelem világosan tanúskodik arról, hogy 
a keleti egyház ebben a kérdésben merev álláspontot 
sohasem foglalt el. Emlékezzünk csak vissza a góthok 
megtérésére. Tudvalevőleg a góthok nagy része az 
ar iánismusra tért. Aranyszájú szent János legelső 
gondjai közé tartozott, hogy a katholikus vallásnak 
nyerje meg őket. Mit tett t ehá t? Hithirdetőket kül-
dött közéjük, kik értették, beszélték nyelvüket. Azután 
összehivatta Konstantinápoly egyik legelőkelőbb tem-
plomába hiveit és ott góth nyelven istentiszteletet és 
szentbeszédet tartatott.1 De hogy még világosabban 
álljon előttünk ezen kérdés, az egyiptomi melkiták 
példájára hivatkozom. Ezeknél a liturgikus nyelv 
Byzanc befolyása alatt a görög volt. Az arab terjesz-
kedés azonban lassan-lassan mindinkább kiszorította 
a görög nyelvet. És pedig az egyházi használatból is. 
Úgy hogy ma a görög nyelv csak kisegítő nyelv 
gyanánt szerepel. Egyes énekek és a responsoriumok 
számára van föntartva. Még a consecratio is arab 
nyelven végeztetik. Vagyis a keleti egyház ismeri a 
liturgikus nyelv mellett a kisegítő nyelvet is. Körül-
belül igaza van tehát Charon-nak, midőn így szól : 
«A történeti tények vizsgálata bizonyítja, hogy a 
Keletnek megfordítva, mint a Nyugatnak, sohasem 
volt tu la jdonképen hivatalos liturgikus nyelve».2 Ha 
nem helyezkednénk merev álláspontra, én azt hiszem, 
hogy ez a kérdés el tűnnék a láthatárról. Miért ne 
lehetne t. i. nálunk is pl. Ungváron fokozatosan az 
énekekben helyt adni a magyar nyelvnek? 

Hiszen erre van példa egyházmegyénkben is. 
Sátoral jaújhelyben pl. a pap ó-szláv nyelven misézik, 
de a hivők magyarul is énekelnek. Azt hiszem, hogy 
ezen mód elfogadásával rálépnénk a helyes útra. 
Elejét vennők ama tarthatatlan állapotnak, hogy az 
egyik párt mellét verve hazafiat lannak jelentsen ki 
mindenkit , ki nem misézik magyarul. És hogy ugyan-
akkor a püspököt felelőssé tegye valaki az esetleges 
visszaélések miatt, melyek a múl tban gyökereznek. 
Mindkét eljárás igazságtalan és nem használ a jó 
ügynek. Jól tudjuk a szokásjog kifejlődésének föl-
tételeit. Tud juk tehát, hogy ezek között szerepel az 
illetékes felsőbbség tudomása és kifejezett vagy leg-
alább hallgatag beleegyezése. Ámde az esetleges 
helytelen irányzatért a morális felelősség az utódokat 
nem terheli. Ez tiszta igazság. Hogy tehát egyházi 
életünkben gyökeret ne verhessen a lehengerelési 
mód, à la önálló bank, alapos készültségű papságra 
van szükség. Ezt már előbb is jeleztem. Itt kissé 
részletesebben is megtárgyalom. 

E tekintetben különösen nálunk mindent a 
teológiai tanároktól várnak. És méltán. Ámde meddig 

1 St. Jean Clirysostome par Aimé Puech p. 134. 
t Xpuaoaxó[iixa II. p. 648. 

mél tán? Csak addig, míg azoknak módot nyújtanak 
az alapos munkálkodásra . Ez pedig nincs meg. Csak 
nemrégen épen e becses lap hasábjain olvastunk 
alapos tanulmányt erről a kérdésről. Meggyőződhetett 
mindenki ebből a tanulmányból is, hogy a teológiai 
tanárok fizetésének rendezése egyházi kulturális 
kérdés. Alapos munkálkodáshoz nyugodt és biztos 
megélhetés szükséges. A sokféle foglalkozás ezidő-
szerint kényszerhelyzet ; biztosít megélhetést, de hát-
rányára van az egységes munkálkodásnak. Arról 
nem is szólok, hogy a mai rendszer mellett sokszor 
nem is lehet soha szakemberré a teológiai tanár, 
mer t — szükség folytán — megtörténik, hogy az elő-
adott tárgyakat néhány éven belül többször is változ-
tatnia kell. Bizony igaza van ama cikk szerzőjének, 
hogy a mai körülmények között a teológiai taná-
roknak irodalmi munkálkodása egy-egy cikk meg-
írásán nem terjedhet túl. 

Nálunk pl. a teológiai tanárok fizetése Mária 
Terézia óta — tekintve a mai nehéz viszonyokat — alig 
változott. Mária Terézia 1773-ban a négy román 
tanárnak fizetését 500 forintban, a há rom ruthén 
tanárét pedig 400 forintban egyenként állapította 
meg.1 Ma pedig 800 forint. És azt hiszem, hogy min-
denki előtt ez tar thatat lan helyzet és ezen az egyház 
kulturális érdeke folytán sürgősen változtatni kell. 

De további emlékezéseim sorába egyebet is föl 
kell vennem. És mi ez? Ez a keleti egyház történe-
tének, jogi fejlődésének, szertartásainak és különö-
sen exegetikájának alapos tanulmányozása, tudása. 
Eszembe ju t az «Ecclesiasticus»-nak 38. fejezete. 
Miután kifejti a különböző élethivatások kötelmeinek 
alapos jártasságát, így szól: «Ezek mindnyá jan 
kezeikben bíznak és kiki bölcs az ő mesterségében».2 

Vájjon lehetne-e bízni mindig azokban, kik a keleti 
egyház kérdéseit kezelik, latin vagy görög részről 
egyaránt? Az élet azt mutatja, hogy nem mindig. 
Hiányzik a tanulás. A görög egyházatyákat, egyházi 
irókat mindenki dicséri, de igen kevesen tanul-
mányozzák. így pedig alaposan nem lehet kezelni az 
ilyen kérdéseket. Tudatlanság egyik részről és másik 
részről sok bajnak, surlódásnák okozója az ugyan-
azon katholikus egyház különböző szertartású hivei 
között. Palmieri szerint is az egymás nem ismerése, 
a tudatlanság volt okozója a múltban, hogy az uniónak 
oly kevés haszna volt az együttérzést illetőleg. 

«A teológiai műveltség az uniált klérusnál a 
legalsóbb fokon volt.» Csakis azóta javultak a viszo-
nyok, a mióta a klérus képzettségre emelkedett. De 
ebben leledzik — a keleti egyház dolgait illetőleg — 
a latin egyház Galíciában jelenleg is. Itt is Palmie-
rire hivatkozom. 

A lengyel latin klérus a ruthénekről Palmieri 
szerint ezt hiszi : «Az egyesültek a lengyel klérus előtt 

1 Brevis notitia fundationis Theodori Kariatovits t. II. 
p. 226. 2 38, 35. 
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sohasem őszinte katholikusok; titkos vagy nyilt 
törekvéseik vannak a schizma felé; ezért el kell 
őket latinosítani, hogy így a hitben erősebbekké 
tegyük».1 

Bizony, a ki résztvett a lelkipásztorkodásban, 
nem fogja tagadhatni, hogy — ha nem is ily mér-
tékben — hasonló dolgok hazánkban is előfordul-
nak. «Nomina sunt odiosa.» Nevet tehát nem emlí-
tek. De hallottam, hogy egy plébános a gör. kath. 
jellegű iskolával szemben, hol pedig a tanítás szín-
vonala legalább is olyan, mint az államiban, ez 
utóbbinak adott előnyt. Saját tapasztalatomból tudok 
más példát. Egy gör. kath. hivő a latin szertartású 
plébánián bejelentette abbeli szándékát, hogy a latin 
szertartásra tér át. Mit tett a káp l án? Azt tanácsolta, 
hogy menjen a gör. kath. parochiára és kétheten-
kint két tanú jelenlétében jelentse be ezen szándé-
kát. Úgy, mintha a reformátusról térne vissza a kath. 
egyház kebelébe. És lehetne ezt folytatni. 

Hogy pedig ezen baj nem u jabb keletű, muta t ja 
a 16.417/1795 sz. és 23.034/1814 sz. királyi int ima-
tum, mely a ritusváltoztatásnak hivatalból való elő-
segítését szigorúan tiltja. Bizonyára azért tiltja, mert 
e tekintetben sok visszaélés volt. A baj gyökere a 
tudatlanságban rejlik. Mi következik ebből ? Az, hogy 
a bajt gyökerében kell orvosolni. Erre pedig leg-
alkalmasabb volna az, hogy a budapesti tudomány-
egyetem teológiai karán a freiburgi egyetem min-
tá jára tanszéket szerveznének a keleti és nyugati 
egyház érintkezőpontjainak ismertetésére. Hiszen a 
teológiai tudomány oly tágkörű, hogy a mai rend-
szer mellett ezen kérdések ismertetésére nincs meg 
a fizikai idő. Hogy példát hozzak föl, mily tanul-
ságosak dogmatikai szempontból a keleti liturgiák. 
Méltán mondja Miksa herceg: «Inde haec materia 
non solum pro theologis, sed etiam pro hominibus 
cultis et eruditis ex facultatibus academicis laicis 
alicuius moment i esset ad cognoscendum».2 

Vagy pl. minő haszonnal járna, ha vidéki szemi-
nár iumokban is alaposan ismertetnék a két szertar-
tás jogi viszonyát, mint a hogy ezt a vellehrádi 
kongresszus is kifejtette. A budapesti tudományegye-
temen új tanszék fölállításával szemináriumi órákban 
mily tanulsággal lehetne fejtegetni pl. Aranyszájú sz. 
Jánosnak exegetikáját. Ez az egyetemes egyház szem-
pont jából több haszonnal járna, mint a modern 
vallástörténeti magyarázatokkal való bíbelődés. An-
nál is inkább, mivel ezek voltaképen nem is oly 
ujak, mint a minőnek látszanak. Már a régi egyház-
ban voltak törekvések, melyek a klasszikus ókort 
Mózes fölé emelve, a kereszténységgel egy rangra 
helyezték. Nyomait a régi apologétak, így sz. Justin, 
Theophilus, Origenes munká iban is föltaláljuk. Pho-

1 Palmieri, La chiesa Russa p. 735—737. 
2 Praelectiones de liturgiis orientalibus p. 3. 

tius az ő «Glossarium»-ában ki is kell ez ellen.1 

A nagy görög egyházatyák, pl. Aranyszájú sz. János-
nak, vagy sz. Bazilnak munkáiból egész fegyvertárt 
merí thetünk a nem-egyesültek ellen. Annál csodála-
tosabb tehát, hogy ez a mai napig nincs eléggé 
kiaknázva. Hiszen a nem-egyesültek tévelyei volta-
képen hamis exegesisen nyugszanak. A pr imátus 
ellen talán nem állandóan Máthénak eme helyére 
hivatkoznak: «Amen dico vobis quaecuncjue alliga-
veritis». Egyéb biblikus kérdésekben is a keleti egy-
ház mind jobban kezd eltévelyedni a kath. álláspont-
tól. Az előbb említett Danialas szerint sz. Péter első 
levelében említett Babylon alatt inkább érthető a 
mesopotámiai Babylon, mint Róma. Ez is a pr imá-
tus miatt. Az epiclesis körül támadt haeresisnek talán 
nem igyekeznek scripturistikus alapot adni ? Mily 
hathatósan lehetne ezek ellen küzdeni, ha a keleti 
egyházatyák exegesisét alaposan ismernők. 

De az egyháztörténet is mi mellett t anúskodik? 
A mellett, hogy a pápák és különösen b. e. XIII. 
Leo pápa mindig nag}' súlyt helyezett eme ismere-
tekre. Tették ezt általános kath. szempontból, hiszen 
e nélkül csonka a teológiai tudomány. De tették a 
nem-egyesületekre való tekintettel is. Ugyanazt érez-
ték és tudták a pápák, a mit Miksa hercegnél olva-
sunk : «Wir können ja von Gott keine W u n d e r ver-
langen. Wir müssen also die gewöhnlichen mensch-
lichen Mittel anwenden . . .»a Igen, vegyük igénybe a 
rendelkezésünkre álló rendes emberi eszközöket. 
Ezek közé tartozik pedig eminenter a keleti kérdé-
sek alapos megvilágítása. Az egyházszakadás kérdé-
sének objektiv előadása, a keleti rítusok ismertetése 
és ezzel megszerettetése. És így tovább. Ezen célt 
szolgálják a XIII. Leo alapította kollégiumok Philip-
polyban, Adrianápolyban. Ugyancsak ezt szolgálja a 
XIII. Leo által alapított athéni lyceum, «San Dionigi 
l'Areopagita» neve alatt. A római görög és ruthén 
kollégium. És még több ilyen. Ezen cél szolgálatában 
ál lanak ugyancsak XIII. Leo kezdeményezése foly-
tán alapított különféle, tekintélyes számú szakfolyó-
iratok. A budapesti tudományegyetem teológiai 
fakultása miért ne állhatna ezen óriási horderejű 
egyetemes egyházi cél szolgálatába ?3 Hiszen hazánk-
ban másfélmillió görög kath. van és vagy harmadfél -
millió nem-egyesült. Ez a programúi általánosság-
ban. Lesz talán a lkalmam az itt érintett kérdéseket 
részletesebben is földolgozni. 

Most pedig visszatérek a kiindulási ponthoz. 
«Tempus jus m e u m est.» Él jünk evvel az idővel. 
Töltsük azt ki állandó, lelkes, kitartó tervezgetéssel, 

1 M. 18., 18. és 'Ep(ii)V6Ía ètj lïjv xaivïjv Aia?bj5a)V ímó N. 
áa[iaX4. Athén, 1876. xó|ioç I. 6. 512. (Magyarázat az Uj-Szövet 
ségbe; írta Damalas Miklós.) 

2 Vorlesungen über die orientalische Kirchenfrage, 235. 
3 A pastoralis tanára igen részletesen tárgyalja a keleti 

rítusokat, a mint ezt már központi növendékeiktől is 
hallhatták. Szerk. 
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munkával . Rendszeres tervnek elkészítésével és 
keresztülvitelével. Eszméink terjesztésével, népszerű-
sítésével. E nélkül minden tettünk nem hagy tartós 
nyomot. Olyan lesz, mint a vízhe dobott kő. Egy 
gyorsan eltűnő gyűrű. Volt. így azután lesznek ugyan 
a naptáregyesítésnek és minden egyes reformnak 
«bajnokai», de nem lesz naptáregyesítés és semmi-
féle reform. 

A reform ú j életet jelent. Élet élettől van. 
A lelkes, alapos szellemi életet pedig a nálunk még 
annyira kevéssé becsült könyvtárban nyerjük, hol 
«a halottak élnek». Hadzsega Gyula dr. 

Szent István és az igazságtalan udvarbíró. 
Fáradhata t lan történettudósunk, Karácsonyi Já-

nos dr., kinek szakavatott vezetése alatt nyertem jó-
magam is kellő bepillantást magyar Egyházunk 
múlt jába, szent István királyról írt é le t ra jzában 1 

megemlíti Laskai Ozsvát azon adatát, hogy szent 
István egyik udvarbirá já t hamis i téletmondás miatt 
megnyúzatta. 

Karácsonyi Mátyás Flórián művébő l 2 veszi át 
ezen adatot ; de kiigazítja Mátyás tévedését, ki is 
Laskai Ozsvát «Biga salutis» című prédikáció gyűj-
teményét Temesvári Pelbárt művének tartotta. Mátyás 
Flórián a Biga salutis de Sanctis 77. számú prédi-
kációjából jegyezte ki a szóbanforgó adatot. 

Nekünk rendelkezésre állottak Laskai Ozsvát 
műveinek legrégibb kiadásai. A megnyúzott udvar-
biróról szó esik a «Biga salutis de Sanctis» (Hagenau, 
1497.) szent István ünnepére irt mindakét prédikáció-
jában , a 76. és 77. számúban egyaránt. A 76. számú 
prédikációban ezeket mond ja Laskai Ozsvát: «Is 
elenim gloriosus rex s tephanus deum pre oculis 
habendo iudicabat : insuper iniuste iudicantes acrius 
puniebat. Nam quendam iudicem iniustum excoriari 
fecerat». Majd a 77. prédikációban is említést tesz 
ró la : «Unde quendam palat inum propter iniustum 
indicium excoriari fecerat». 

A ki, miként jómagam, az összehasonlító i roda-
lomtörténet egyik ágával, az összehasonlító monda -
történettel foglalkozik, az rögvest rá jön arra, hogy a 
megnyúzott udvarbíró esete nagyon is emlékeztet a 
«Gesta Romanorum» egyik elbeszélésére. 

A középkornak ezen úgyszólván legnevezetesebb 
elbeszélés-gyűjteménye, a «Gesta Romanorum», 29-ik 
darabjában adja a hamis birákról szóló elbeszélést. 
Összehasonlítás céljából közlöm ezen elbeszélést 
Haller János fordí tása 3 szerint. «Volt eg)' király, a ki 
erős parancsolattal kihirdette, hogy minden birák 
igazat ítélnének. A kik pedig az ellen cselekednének, 

1 Szent István király élete. Budapest, 1904. 90. 1. 
2 Históriáé liungaricae Fontes domestici. P. I. T. I. 

Quinque-Ecclesiis. 1881. pg. 84. 
3 Katona Lajos : Szemelvény a Gesta Bomanorumból. 

Budapest, 1903. 17. 1. (M. Könyvtár 318—319.) 

kegyelem ne adatnék fejüknek. Egykor egyik bíró 
a jándékra nézve hamis Ítéletet tött ; melyet meg-
tudván a király, megparancsolta szolgáinak, hogy 
megnyúzzák a bírót és a bőrével vonják be az itélő-
széket; hadd tanul janak mások is arról és kövessenek 
igazságot. A király azon megnyúzott bírónak fiát 
rendeli ítélő bírónak, mondván néki : ülj az apád 
bőrével beboríttatott székbe és Ítéljed az én népemet 
és ha valaki a jándékkal kényszerít téged, el akarván 
fordítani az igazság mellől elmédet, tekints a székre 
olyankor és jusson eszedbe az apád esete, hogy 
raj tad is hasonló dolog ne történjék». Következik a 
szokásos moralizáció. 

Látnivaló, hogy Laskai Ozsvát elbeszélése méltán 
állítható párhuzamba a «Gesta Romanorum» 29-ik 
darabjával. Kérdés m á r most, mi u ton-módon jutott 
a «Gesta Romanorum» ezen elbeszélése Laskai Ozsvát 
prédikációiba ? 

Laskai Ozsvát föltétlenül ismerte a «Gesta Roma-
noium»-ot , hiszen az a középkorban a hitszónokoknak 
egyik for rásmunkájá t képezte Szép számmal szere-
pelnek is a «Gesta Romanorum» történetei Laskai 
Ozsvát prédikációiban. Nekem a «Gesta Romanorum» 
történeteihez hasonló példát huszonegyet sikerült ki-
jegyeznem Laskai Ozsvát prédikációinak különböző 
köteteiből. Ámde ezeket a példákat nem egyenest a 
«Gesta Romanorum»-ból , hanem közvetve más művek-
ből vette át Laskai Ozsvát. így hát ki van zárva 
annak az eshetősége, hogy Laskai Ozsvát egyenest a 
«Gesta Romanorum»-ból vette volna föl a hamis 
udvarbiróról szóló történetet szent István legendájába. 

A szent Istvánról és az igazságtalan udvarbiróról 
szóló történet egyes-egyedül Laskai Ozsvátnál kerül 
elő. Nála előfordul még két másik adat is, melyek 
szintén hiányzanak szent István többi életiratában. 
Ebből a körülményből azt következteti Karácsonyi, 
hogy Laskai Ozsvát fölhasznált egy mindmáig isme-
retlen krónikát. Akár ebből a krónikából vette át 
Laskai Ozsvát az igazságtalan udvarbiróról szóló 
történetet, akár pedig ő maga toldotta azt be szent 
István legendájába, ez az elbeszélés minden való-
színűség szerint valami helyi monda volt. A «Gesta 
Romanorum» 29-ik elbeszélését a nép szent Istvánnal 
hozta kapcsolatba és helyhez kötötte. Találunk erre 
analógiát is a «Gesta Romanorum» ezen példázatának 
vándorút járól . A hamis bíróról szóló történetet 
ugyanis nemcsak szent Istvánnal hozták kapcsolatba, 
hanem II. Mohameddel is. Példa rá a XV. évszáz 
második felében élt Theodora Spandugino eredetileg 
latinul írt m u n k á j a : Delle historié, et origine de 
Principi de Turchi (Lucca, 1550), melyben e történet 
II. Mohamedről vagyon elmondva.1 

Az igazságtalan udvarbíró megnyuzatásáról szóló 
történet eszerint idegen elem szent István legen-
dájában. Ez a történet a «Gesta Romanorum»-ból , 

1 Katona i. m. 81—82. 1. 
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a középkor ezen nemzetközi kincsesbányájából, 
került át Laskai Ozsvátnak szent Isvánról szóló 
prédikációjába, de csak közvetett uton. 

Érdekes, hogy Laskai Ozsvátnak Árpádházi szent 
Erzsébetről szóló egyik prédikációjába (Biga salutis 
de Sanctis S. 108.) is belejutott ilyen idegen legendái 
vonás. Laskai Ozsvát e lmondja szent Erzsébetről, 
hogy egy bélpoklosnak fürösztése közben, természet-
szerű undorát legyőzendő, iszik a fürdővízből. Ez a 
legenda-töredék szent Erzsébettel kapcsolatban csakis 
Laskai Ozsvátnál fordul elő, egyéb Erzsébet-legen-
dákban hiányzik. Ámde megtalál juk ezt a legendát, 
csakhogy nem szent Erzsébetre vonatkoztatva. Étienne 
de Bourbon (-}• 1261.) példatárában : 1 De septem donis 
Spiritus sancti. (P. II. ti. VII.) Innen pedig belejutott 
ez a legenda az Étienne de Bourbon nyomában j á ró 
Liber Pantheon-ba (P. II. cap. 16.), ebbe a se nem 
igen ismert, se nem méltatott középkori erkölcs-
tanító példatárba. Jómagam egy müncheni kéziratból 2 

ismerem a Liber Pantheon-t . Azonban ezen francia-
országi példatárakban az egész legenda jobban ki 
van színezve, mint Laskai Ozsvátnál. Nevezett példa-
tá rakban a legenda hőse egy megtérő biinös, ki a 
Szentföldre megyen s a betegek ápolására szenteli 
életét. Midőn egy bélpoklosnak lábát mossa, elfogja 
az undor, minek legyőzésére, öklendezve bár, de teli 
szájjal iszik a lábvízből és — csodák csodája — mód-
felett kellemes ízűnek tapasztalja. így adta tudtára 
Isten a vezeklőnek, hogy bűnei meg vannak bocsátva. 
Ezen kiszinezés nélkül is megvan e legenda ugyan-
csak Étienne de Bourbon példatárában.3 Ámde ez a 
szerkezet már névhez fűződve (de domino Johanne 
de Monte-Mirabili) m o n d j a el a legendát. A legenda 
utóbbi szerkezetét Jacques de Vitry, avagy latinosan 
Jacobus de Vitriaco (f 1240.) irataiból vette át Étienne 
de Bourbon. A Jacques de Vitry szerkezetéhez áll 
legközelebb Laskai Ozsvát legendája is. Itt tehát oly 
legendával van dolgunk, a melyik a XIII. században 
m á r jó széles körben ismeretes volt. 

Timár Kálmán. 

Berlin. «Vissza az egyházba !» Ez a jelszó van most 
napirenden Németországban, dr. Albert von Ruville 
egyetemi bölcsészeti tanár megtérésének hatása alatt, 
mely rohamosan terjed, úgy hogy a megtérést meg-
okoló könyv már 9-ik kiadást ért és most készül a 
10—12-ik. Kiadója a szenzációs könyvnek« Verlags-Buch-
handlung Hermann Walther, Berlin W. 30.» A kitől e 
sorokat átvesszük, azt mondja, hogy neki 14 napig 
kellett várnia, míg a könyvből egy példányhoz jutott, 
annyira kapkodják a közönség és a könyvárulók. Az 
iraton magán igen élénk és meleg hangulat vonul át 

1 Lecoy de la Marche : Anecdotes historiques, légendes 
et apologues tirés du recueil inédit d'Etienne de Bourbon. 
Paris, 1877. n. 155. pg. 133. 

2 Clm 22.263 fol. 43b. 
8 Ed. Lecoy de la Marche n. 156. pg. 133. 

s telve van bámulatos gondolatokkal. Minden tekintet-
ben alapos, egyetemi bölcseleti tanárhoz méltó munka, 
mely egyrészt beszámol szerző megtérésének lefolyásá-
ról, más részről pedig a katholikus vallás fensőbbséges 
szépségét ragyogó világosságba helyezi. Szóval, igen 
hatásos apologiája az egyháznak; érdemes arra, hogy 
a legszélesebb körben elterjedjen. Felmerült az az óhaj, 
hogy olcsó népies kiadást kell belőle rendezni, hogy a 
nép közt tömegesen elterjedjen. 

* 

B á z e l . A városi nagytanács, vagyis képviselő-testület 
szűkkeblű határozata. F. hó 13-án Basel-Stadt nagytaná-
csának két hatarozati javaslat fölött kellett dönteni. 
A nagytanács katholikus frakciója (csoportja) a katho-
likus hitközségek eg y en jogosítását javasolta a református 
és ókatholikus hitfelekezetek mellett. Értelme ennek a 
javaslatnak az, hogy a katholikus egyházat Bázel vá-
rosa ismerje el közjogi testületnek, a melynek joga 
legyen céljaira adót szedni, úgy mint a reformátusok 
és ókatholikusok teszik; továbbá, hogy a katholikus 
egyház birtoka épp úgy törvényesen legyen biztosítva 
az eltulajdonítás ellen, mint a reformátusoké és ókatho-
likusoké ; végül, hogy a katholikus egyház a kath. hitű 
lakosság számarányában részesüljön állami tőkefelsze-
relésben (Kapitalaustattung), úgy mint a reformátusok 
és ókatholikusok. Ezzel a javaslattal szemben a kor-
mány javaslata az volt, hogy csak a református és 
ókatholikus hitfelekezetek legyenek Basel-Stadtban köz-
jogi testületek; a katholikus egyház maradjon mint 
eddig «vogelfrei», prédája a szűkkeblű önkénynek. 
Bázel város 40.000 adófizető katholikus lakosáról van a 
szó. Melyik oldalon van a — türelem ? 

* 

N e w - Y o r k . Új templomok, új iskolák. Egy költő-
pap halála. Abban a mértékben, a melyben az Egyesült-
Államok s általában Amerika legnagyobb városa növek-
szik, abban a mértékben szaporodnak természetesen a 
katholikus vallásnak szükségletei és azoknak kielégíté-
sére új alkotásai is. Európában bizonyára meglepő lesz 
az a hír, hogy itt New-Yorkban csak az őszön összesen 
nem kevesebb, mint öt új templomot lehetett fölszen-
telni és pedig névszerint a boldogságos Szűz hálaadó tem-
plomát Fordham varosrészben, szent Atlianázét Hont's 
Pointban, a Szeplőtelen Fogantatásét Stafletouban, a Meg-
testesülését a város keleti részében és szent Brandanét 
Bedfordban. Mgr. Farley érsek máris megnyerte a 
«nagy templomépítő» címét és dicsőségét. És a nagy 
templomi épületek szaporodásához hozzá kell venni a 
kath. iskolaépületek szaporítását is, a melyeknek száma 
ezidén legalább is hattal növekedett. A katholikus egy-
ház ezidei építkezésének értékét 3 millió dollárra, vagyis 
15 millió koronára lehet tenni. 

A katholikus egyházat és az amerikai irodalmat 
érzékeny veszteség érte Tabb atya halálával. Itt Ame-
rikában minden áldozópapot egyszerűen Páternek vagy 
tisztelendő atyának neveznek, még ha világi pap is, az 
illető. Innen van, hogy az elhunytról, mint Pater Tabb-
ról emlékeznek meg az amerikai lapok. Ki volt P. 
Tabb? Nem megyünk annyira, mint a baltimorei «Sua», 
a mely lap P. Tabbot megteszi «korunk első lírikus 
költőjé»-vé. Annyi azonban bizonyos, hogy P. Tabb 
nem egy, hanem több oly apró költeményt írt, a melyek 
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igazán ritkítják párjukat minden irodalomban. A bol-
dogult, úgy körülbelül 40 év előtt, puskával a kezében 
harcolt a secessio háborújában. Ennek végeztével hiva-
tást érezvén az egyházi pályára, a new-yorki papnevelő-
intézetbe vétette fel magát. Áldozópappá Gibbons bi-
bornok szentelte fel, a kihez nagy vonzódással ragasz-
kodott, vagyis a kinek egyik «legkedvesebb barát»-ja 
volt. Ebben a szellemi légkörben magas egyházi méltó-
ságokra emelkedhetett volna, de ő egyszerű áldozópap 
és tanár akart maradni a borom, szent Károlyról nevezett 
collegiumban, a hol angol nyelvet és irodalmat tanított, 
tanártársainak és tanítványainak tiszteletétől környezve. 
Egy év óta világtalanul élt tisztán benső világának, a 
hol éles látása mintha növekedett s a látnokságig 
emelkedett volna. Azok közé a papi lelkek közé tarto-
zik, kikről írva vagyon : fulgebunt in perpetuas aeter-
nitates. 

* 

R ó m a . X. Pius aktáinak 1909-iki sorozata és 
egyebek. A központi kormányzás körében nevezetesebb 
aktái a rónia kuiriára vonatkozó «Sapienti consilio» 
kezdetű Constitutio foganatosítása és a kánonjog kodi-
tikációjának a folytatása. Páratlan a maga nemében a 
római Institutum Biblicum, vagyis szentírási főiskola 
felállítása. Több érsekség, püspökség, apostoli helytartó-
ság és prefektura felállítása. Június 15-én decretumot 
adott ki a szerzetesek saecularisatiója ügyében, október 
4-én és decembe.i 15-én a szent ferenciek csoportjainak cí-
mére és viszonyaikra vonatkozólag, szintén december 15-én 
a theatinusok egyesítéséről a «szent család» atyáival. Az 
elméleti és gyakorlati modernizmus ellen folytatta a javító 
küzdelmet. Murri kiközösítése, szent Anzelm centenna-
riuma alkalmából nagyszabású tájékoztató körlevelet 
adott ki «Communium rerum» kezdő szavakkal. Május 
20-án Hofbauer Kelement és Oriol Józsefet, Isten tisz-
teletre méltó szolgáit, szentekké avatta. Az országok 
sorrendje szerint a vegyes házasságok tekintetében 
Magyarországra kiterjesztette a «Provida» kezdetű Consti-
tutio rendelkezését. Amerikába apostoli delegátust kül-
dött a canadai teljes zsinat élére, Cubában az egyház-
megyék anyagi ügyeit újjá szervezte, Közép-Amerika 
köztársaságai számára az apostoli szentszék diplomáciái 
képviseletéről gondoskodott, Uruguay köztársaság diplo-
máciai képviseletet küldött. Afrikában Menelik negus-
sal barátságos viszonyt létesített, a marianhilli trappis-
táknak autonomiát adott. Franciaországban folytatta a 
separatiónak nevezett egyházüldözés rombolásai ellen 
az egyház s a hitélet megerősítését. Jeanne d'Arcot a 
boldogok sorába emelte. Novemberben allocutiót tar-
tott a francia zarándokokhoz, melyben az egyház francia 
üldözőit ismételten az egész világ előtt leleplezte és 
útbaigazítást adott a francia katholikusoknak a vallás 
védelmére való egyesülés és szervezkedés iránt. Olasz-
országban az egész világ katholikus híveinek segítségé-
vel nagyszabású támogatást nyújtott a calabriai és sici-
liai szerencsétleneknek. Az olasz katholikusok társa-
dalmi egységesítését tovább folytatta. Németországba a 
kölni eucharisztikus kongresszusra apostoli legátust 
küldött. Törökországból fogadta az új szultán külön 
tisztelgő küldöttségét. Volna még sok följegyezni való ; 
de ennyi most legyen elég, hogy más, legújabb dol-
gokra térhessünk át. 

Csiszárik dr. kassa-egyházmegyei áldozópap kine-
veztetése vatikáni nagykövetségünkhöz kánonjogi taná-
csossá, a napilapokból ismeretes. Őszentsége január 19-én 
külön kihallgatáson teljes ünnepélyeséggel fogadta Vil-
lazon rendkívüli követet, a kit hazája Amerikában 
időközben elnökévé választott meg. A nagytudományú, 
elhunyt Satolli bibornok helyett Ö Szentsége Respighi 
bibornokot, püspöki helytartóját nevezte ki a lateráni 
bazilika, tehát a maga archipresbyterjévé. A római 
francia papnevelő-intézetben nevezetes kanonista halt 
meg. Egy hónap óta tartózkodott csak Rómában s ha-
lála hirtelen következett. Philippe langresi papnevelő-
intézeti kormányzóról van szó, kit a végett hivott meg 
az apostoli szentszék Rómába, hogy a kanonjog kodiflká-
ciójának munkájában részt vegyen. «De delictis et poenis» 
c. munkája tette világhíressé, mint kanonistát. 

— y —la. 

Fiamnak. Irta Haugh Béla. Szekszárd, 1909. Ára 
2 korona. 124 1. 8°. 

Annak a mindig jobban növekvő gondnak, mely a 
serdülő ifjúság igazi nevelésére igyekszik; annak a lel-
kes szeretetnek, mely ifjaink lelkének nemes kialakítá-
sára törekszik, újra meg újra megnyilvánuló jelenségeit 
szemlélhetjük. Egymásután tartanak értekezleteket ; 
folyóiratokban írnak a kérdés fontossága s mivolta 
felől ; könyvek jelennek meg, melyek ily kérdéseket 
tárgyalnak. 

De nem minden ily célú könyv, ankét, cikk, beszéd 
felel is meg egyúttal azoknak a kívánalmaknak, melyek 
a nevelést igazi neveléssé akarják varázsolni, mert a 
legtöbbje elfeledi avagy célzatos szándékossággal szá-
mításon kívül hagyja a lelket. 

Oly könyvek is jelennek meg, melyeket egyenesen 
az ifjúság kezébe óhajtanak juttatni, melyek nem a 
nevelőkre kívánnak egy vagy más irányban befolyáso-
lólag hatni, hanem olyanok, a melyek az ifjúság ön-
nevelését, akaratuk, kedély- és fölfogás-világuk egyenes 
kialakítására törekszenek. 

Nem utolsó ilynemű munka Haugh Béla szekszárdi 
áll. főgimn. tanárnak karácsony táján megjelent könyve, 
Fiához intézett 14 levél alakjában mondja el azokat az 
eszméket, gondolatokat, oktatásokat és üdvös tanácso-
kat, melyekre az életben, melyben «oly sok a kísértés, 
annyi a bűnre csábító alkalom, hogy velők szemben 
az otthoni gondos nevelés sokszor erőtlennek mutat-
kozik, szüksége lesz» (7. 1.). A bevezetőn és végszón 
kívül ezen 12 levéllel találkozunk a könyvben: Légy 
vallásos, szeresd a hazát, gyűjts ismereteket, lelkesedjél 
a művészetekért, szivedet nemes érzések töltsék meg, 
testedet szoktasd keménységhez, erős legyen akaratod, 
sokat dolgozzál, élj takarékosan, társaságban ügyesen 
forgolódj, hajlamod szerint válassz pályát, tiszteld a nőt. 

E fejezetek nem adnak elénk valami soh'se hallott, 
valami meglepően új tanításokat; az erkölcs, a vallásos 
erkölcsön fölépült életfölfogás nyilatkozik meg minden 
lapján. Ez a tanítás pedig nem új, de el sem avult; 
mindig korszerű és mindig tud s egyedül tud boldogí-
tani. A vallásosságról szóló levele különben egy katho-
likusan érző, nemcsak a vallásosság általános, külső-
séges mázával fölcifrázott férfiút állít elénk. 
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A hazafiság sem szólam nála ; nem is csak a 
hősiességet dicsőíti. «A hazafiság nemcsak a vértanú-
ságban nyilatkozik . . . gyakoribb a vértelen áldozat . . . 
nem is csupán nagy tettekben nyilatkozik...» Igazi 
munkás, altruista szellemet hirdet s e fejezetének éle 
az internacionális szociálisták ellen is irányul. 

Épen e vonatkozásában (23. 1.) azonban talán túl 
is lő a szerző a célon, mert többet bizonyít, mint a 
mennyit lehetne és kellene. 

Az ismeretszerzésre való buzdításában nagyon jól 
értékli a szorosan tudományos és irodalmi ismereteket 
és hatásukat. Szókimondása itt is nagyon tetszik 
nekünk, mikor pl. bátor kimondani, hogy «a magyar-
ság szellemi élete még nincs a fejlettség.. . fokán», 
mindenkinek sokat, többet kell tennie, mint átlag 
eddig tettek. Ilyen sovinizmust jól esik hallanunk. 

A művészetekért való lelkesedésre buzdító soraiból 
kitűnik, hogy igazi művészetet nem fogad el lelki tar-
talom nélkül. A hamis művészi irányokat az erkölcsök 
hanyatlásának okozatául ismeri föl. 

Mintha a lovagkor példáiból vonta volna le az 
erős akarat jellegzetes vonásait ! «Az igazi férfi bátor, 
de nem vakmerő . . . Nem bánt senkit, de helyt á l l . . . 
Hogy valaki igazán bátor lehessen, a fejlett izmokon 
kívül a lélek tisztasága nélkülözhetetlen...» (65. 1.). «Az 
egyenesség és őszinteség nem durvaságot jelent.» Ez is 
oly igazság, melynek gyakorlatba való átvitele sok 
lelkiismeretlenségnek, könnyelműségnek, sikkasztásnak, 
miegyniásnak vágná útját ! A 68. l.-on egypár igen 
találó mondása van önző társadalmunk, csodálatos 
közéletünk festésére. 

A társaságban való forgolódásról írt lapjai komoly, 
önérzetes férfiú gondolkodását tárják föl. Jól esik olvas-
nunk ily lapokat a mi stréberséggel, kapaszkodással 
telt korunkban. «A szíves előzékenység útján megszer-
zett tetszés nem jogosít föl arra, hogy a társaság tag-
jainak áldozatkészségére számítsunk.» (100. 1.). 

Igazi keresztény lovagiasság árad azon sorokból, 
melyeket Tiszteld a nőt cimen írt. Modern életünk 
tülekedései közt megillető nagy magaslatra állítja a női 
nemet és a férfiak önzését állítja oda annak okául, 
hogy a nők helyzetük javításáért küzdenek, hiszen 
kénytelenek is küzdeni. 

Elmosódó, halvány vonásokban egy szerény igé-
nyekkel fellépő, de tartalmas, érző szívvel, gondolkodó 
fővel, meleg szeretettel megírt könyvet mutatunk be. 
Telve van önzetlenséggel, lelkesedéssel, nemes hevület-
tel, az életnek és kívánalmainak ismeretével. 

Ha fiatal ismerőseinknek vagy tanítványainknak 
nem aszketikus, hanem paraenetikus könyvet óhajtunk 
adni, adjuk nekik Haugh B. könyvét; nyugodtan adhat-
juk, jót teszünk vele azoknak, kiknek kezébe juttatjuk. 

T-n. 
* 

Imák é s in te lmek a magyar kathol ikus had-
fiak számára. Molnár Vid után átdolgozta Beviczky 
Aladár. Tizenegyedik kiadás. (Ara 40 fillér.) 

Ha már a krisztusi teljes békét nem akarja a világ 
elfogadni, nemesítsük meg háborúját, a háborúnak ele-
ven eszközét: a katonát. Nazarénizmust nem prédikál-
hatunk, mert ezzel még a háborúnál is rosszabbat segí-
tenénk előidézni : az anarkiát. Az emberek nagy része, 

egy állandó nagy percentje, annyira az állaté s a 
gonoszé, hogy nemzeti s nemzetközi rendőrség — azaz 
katonaság — nélkül a társadalmi élet biztonsága min-
dig veszélyeztetve volna. Nem biztos a szabadság sem 
korlátok nélkül. A korlátozó keretek ha nehézkesek 
vagy rosszak is, de szükséges rosszak, nélkülözhetet-
len rosszak a még nagyobb rosszak megakadályozása 
céljából. 

A keresztény világnézet reálisságához tartozik, 
hogy adjuk meg a földi rendnek is ^azt, a mi a földi 
rendé. S az meg a keresztény világfölfogás ideálizmu-
sához tartozik, hogy az elkerülhetetlen terheket neme-
sítsük meg s ezáltal könnyítsük is meg. 

Beviczky Aladár, ki az ő fiatal évei mellett is már 
sokat segített keresztényileg élni a társadalomnak az 
által a buzgólkodása által, mellyel az Eucliaristia ter-
jesztésében a magunkhoz gyakran vett Krisztus eleven 
segélyével a hitet és erkölcsöt elevenebbé válni segítette, 
most az élet legnyersebb oldalához nyúlt, hogy ott is 
nemesítsen, könnyítsen, ha már a dolgon a békehozó 
Krisztus nevében nem lehet úgy segíteni, amint azt az 
abszolút béke eszméje szerint szeretnők. 

Szerzőnk katonai imakönyve az egyensúlyos keresz-
tény világnézet alapján van megírva. Ez alap nem csu-
pán általánosság Beviczkynél, ki van az árnyalva 
mindazon részletekkel, melyeket az élet sokoldalúsága 
kíván. Sőt nem csupán az «élet» sokoldalúsága lép itt 
föl. Megjelenik teljes elevenségében, részletességében a 
katonai élet, minden mozzanatával, úgy azon mozzana-
tokkal, melyek az emberi és katonai bűnök alkalmait 
teszik, valamint azon momentumokkal is, melyek az 
emberi és katonai erényeknek legszebb alkalmai. Az 
olvasó katona e könyvben a legszebb krisztusi álláspon-
ton találja magát beállítva s a szerző ügyes kezén 
végig járja a kaszárnyai és háborúi élet minden, úgy 
egyéni életi, mint szociális és politikai vonatkozású 
pontját s megtalálja mindenütt a viselkedés legjobb 
módját. De a szerző írói és lelkiatyai ereje még többet 
is ad a viselkedésmód egyszerű megtalálásánál : buzdí-
tást, lelkesítést az erénynek minden árnyalatára ; eleven 
elrettentést, sziventaláló lebeszélést, mikor azokról a 
bűnökről van szó, melyektől — fájdalom — hemzseg a 
katonai élet. S az oktatást és megindítást a szavak 
mellett folyton kiséri és nyomintékolja a gazdag példa, 
halmaz. 

Ilyen buzgó férfiúra volt szükség, hogy valahára a 
komoly szó elhatolhasson oda, a hová a régi nemi 
rendetlenségeken kívül ujabban az anarkisztikusabb 
jellegű szociálizmus is kezdett behatolni. 

A mű tartalmi gazdagságát már azzal is jelezhet-
jük, ha a fejezetek címeire hivatkozunk. Egyházi nap-
tár ; imák reggel, délben, este; mise-imák; vasárnap 
délutáni ájtatosság ; szent gyónási és szent áldozási 
imák; búcsú-imák; Jézus Szent Szive társulata; imák 
szűz Máriához ; a szent olvasó ; lorettói litánia ; szent 
skapuláré ; röpimák ; újoncok imája ; arany-tanácsok ; 
imák betegségben, börtönben, háborúban. Ne felejtsük 
el, hogy e fejezetek előtt még két kitűnő előszó is van ; 
az egyik a tábori püspöké, a másik a szerzőé. 

S most jelezzük azt, a mi a könyvet kétszeresen 
gazdagabbá teszi: az intelmek gazdag sorát, melyek a 
hitről, vallásosságról, imádságról, gyónásról, oltári-
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szentségről, szeretetről, esküről, hűségről, becsületről, 
engedelmességről, vitézségről, egyetértésről, megelégedett-
ségről, ön megtagadásról, szökésről, állatkínzásról, ön-
bénításról, öngyilkosságról, lopásról, iszákosságról, tisz-
tátalanságról, káromkodásról, hazugságról, rágalmazás-
ról, betegségben való viselkedésről, háborúról szólnak. 
Érdekes olvasmánnyá teszi mindez intelmeket a sok 
példa, melyek folyékony mesélő erővel s lirai meleg-
séggel vannak előadva és ügyesen beleszőve a tárgya-
lásba. Az emelkedettség pedig ügyes pedagógiai fogás-
sal van tetőpontra hozva azokban a keresztény hősök 
példáiban, melyekkel a könyv bevégződik. Kap itt az 
olvasó katona oly szempontokat és föllendítő motívu-
mokat, melyek megaranyozzák nehéz életét. 

Tehát a közkatonák el volnának látva. Nem jó 
volna még a tiszturakhoz is beszélni egyszer? Különö-
sen az ujabb időkben, mikor annyiszor beszélünk a 
tekintély elvének megingottságáról (s beszéljük ezt az 
alsóbb rétegek rovására), arról pedig elfeledkezünk, 
hogy még szükségesebb volna a tekintélyek nevelése 
nemcsak a katonai téren, hanem mindenütt, a hol 
csak a világ kormányoztatik magasabb és kevésbbé 
magas pontokon. K. L 

Tárkányi JÇossuth „Pesti Jiirlap'-járót. 
Midőn Landerer pesti könyvnyomtató a kor-

mánytól engedélyt nyer egy politikai újság kiadá-
sára, indul meg 1841-ben a «Pesti Hírlap» az ellen-
zék vezérének, Kossuth Lajosnak szerkesztésével. 
«Ünnepnek tartá a nemzet azon napokat, mikor a 
«Pesti Hirlap»-ot olvashatá,» mondja a nagy idők 
krónikása. . . . De a nemzetnek csak azon részére 
vonatkoznak a krónikás ezen szavai, kik az ellenzék 
zászlói alatt küzdenek, míg Széchenyi conservativjei 
megijedtek az újság izgató modorától s a «Kelet 
Népe» érveivel hűtögették a «Pesti Hirlap» cikkeinek 
tüzét. 

Úgy látszik, Tárkányi Béla is testestől-lelkestől 
conservativ volt. — Valósággal uj jong Széchenyi 
egri látogatásakor s védelmezi a rossz szájuak ellen. 
«Beszélik — írja — hogy megnézte a nagy templomot 
s benn a templomban keresztet vetett magára s 
térdet hajtott s mint magam is hallottam a meg-
jegyzést, hogy azt talán politikából t e t t e . . . Hát a 
nagy ember vallási meggyőződését sem jelentheti 
ki, hogy ne gyanusíttassék ! ?» 

S midőn a «Pesti Hírlap» egyes cikkeit elitéli, nem 
számol azzal, hogy Kossuth csupán a vezércikket 
í r ja újságjába — a többiről a munkatársak gondos-
kodtak : e lmondja a kegyetlen kritikát titkai meg-
hi t t jének: Naplójának. Kritikája éle Kossuth ellen 
van irányulva. 

Április 9, 1X12. 
Miért már régen bosszankodom, ma ismét igen 

nagy mértékben felingerelt s ez a «Pesti Hirlap» 
pártos cudarsága, melynek szerkesztője bánni ly 
silány, határozatlan adatot közölhet a katholikus 
religió, egyház vagy papság ellen, mellőzve sok érté-

kesebbeket a leghívebbek közül. A mai számban is 
há rom ily adat van. íme a kimélet és pártatlanság 
kikürtölt hőse; de hisz' Kossuth Úr! a katholikus 
egyház nem egy hír lapkiadói hivatal, sokkal különb 
embereknek törtek m á r fogaik Péter szikláján! 
Már micsoda rossz van abban, hogy a pápa 
Spanyolországért búcsút hi rdetet t? Kell-e ennél 
jobb szándék, mint az eltért üdvéért könyörögni? 

De ezen fogasok nem igen szeretnek a katho-
likus dogmákba, hierarchiába mélyebben pillantani ! 
Kossuth más részről is pártos. Ér tem a kormány 
részéről, mert míg egy kálvinista papnak levelét 
egész terjedelmében közli, a király leiratának Pest 
megyéhez nem jutott hely a két ívnyi Pesti Hírlapban. 

Junius í. 
Ismét a «Pesti Hirlap» kányáskodása. A mai 

számban két helyen is megbánt ja a katholicizmust. 
Egyike a schweizi kantonokhoz küldött brévének 
gúnyos kajtatása, másik egy bajorországi megtérítési 
adat. Elég szomorú, ha igaz, ezrek közül egy ! A «Re-
ligio és Nevelés» sem akar adós maradni s ugyan-
csak gyűjti a protestáns tiirelmetlenségi adatokat. 

No de a későbbi esztendők folyamán az ő véle-
ménye is megváltozik Kossuth személyéről. 

Bizonyság erre későbbi nj ' i latkozatai Kossuthról, 
ki méltó versenytársa volt a legnagyobb magyar-
nak, gróf Széchenyi Istvánnak — kit tettekben ugyan-
csak fölülmúlt az elárvult haza kormányzásakor a 
veszedelmek nehéz napjaiban. Benkóczy Emil. 

.Levél a szerkesztőhöz. 
(Kapcsolatban főt. Máthé József minapi levelével.) 

Nagyságos Szerkesztő Úr! Izaiás próféta, jöven-
döléseinek 42. fejezetében, a hol, mint Tárkányi a 
fejezet címében mondja , «Szabadító s a nép szaba-
dítása igértetik», az Úr Jézus Krisztusról, a nagy 
isteni nép- és emberszabadítóról, azt hirdette előre, 
hogy O, a Megváltó és Szabadító, «a repedezett nádat 
(arundinem quassatam) nem töri össze, és a füstölgő 
mécsbelet nem oltja ki». Ebből mindenki előtt vilá-
gos lehet az, hogy a ki Magyarország királyának 
öt év előtt azt sugallta, hogy Magyarország és a 
magyar nemzet felett, — a mely mindakettő kiál-
tóan hasonlatos a viharoktól megtépett nádashoz, — 
a «végtelen nyomor és szenvedés», szóval az enyé-
szet hatalma uralkodjék, bizony, nem az Izaiástól 
leírt békés, szelid, mentő, éltető fensőbb szellemtől, 
hanem valami olyasféle szellemtől volt áthatva, a 
kit a Krisztus Urunk szelidségéből és emberszere-
tetéből élő nagy, világtökéletesítő kereszténység 
körében, bizony, hirből volna csak szabad ismerni, 
nem pedig befolyásának már ma jdnem korlát lanná 
vált uralmából. 

A királyi trón mellől elhangzott baljóslatú igék-
kel szemben egyenesen Istentől sugallt gondolatnak 
kell tekintenünk azt az ötletet, mely Székesfejérvár 
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lánglelkű püspökének apostoli szivéből — sok más 
istenies ötlet sorában — azzal a kész tervvel 
fakadt — a szerkesztő úr multévi szeptemberi isme-
retes cikksorozatában «nemzeti munkap rog ramm-
nak» nevezte — a mely szerint Magyarországot, a 
magyar nemzetet s ennek élén az ország vezetésére 
hivatott intelligenciát «a népből való intelligens 
férfinemzedék fölnevelése által» kell fölfrissíteni s 
ú jabb ezerév küzdelmeinek viharaival való meg-
birkózásra képes nagy erőre felizmosítani. 

Székesfejérvár püspöke, kit nekem itt most csak 
így, minden ornans epitheton nélkül legyen szabad 
tovább emlegetnem, sajátságos, az országban páratlan 
hely szellemi légkörében él. Lábai szent István szent 
testének porával termékenyített talajon j á rnak s 
szivének vére éj jel-nappal a csodatevő szent király 
lehelletétől élenyesített levegővel táplálkozik. Nem 
csoda tehát, ha a szent István alapította viharvert 
ország és nemzet talpraállítása miként jének a gon-
dolata nem másutt, hanem épen Székesfejérvár 
püspökének ajkán jelent meg, a hova az ország 
különben is lelkes figyelemmel szokott tekinteni. 

A szerkesztő úr a jó, a nagy, a nehéz ügyek 
lelkes felkarolásával szerzett elévülhetetlen érde-
meit egyikével a legszebbeknek gazdagította akkor, 
midőn szent István szent városának püspöke mellé 
oda állott hirdetni : emberek, keresztények, katholi-
kusok, kiknek van lelketek az ország és a nemzet 
jövőjével törődeni, ide figyeljetek, ide hallgassatok, 
mert itt van az embereket és népeket éltető és 
naggyá növelő Jézus szelleme, a mely «a repedezett 
nádat nem töri össze s a füstölgő mécsbelet nem 
oltja ki», hanem mit tesz? halljátok csak! «Igaz-
ságban szolgáltat ítéletet» : nem mond ki szívtelenül, 
részvét nélkül, lenéző kárhoztatást — te «romlott 
intelligencia», és te «gyenge, tehetetlen nép» el 
veletek a pusztulás és enyészet ölébe; hanem a füs-
tölgő mécsesbélből (a magyar intelligenciából) eltá-
volítja azt, a mi csak fojtó füstöt csinál és beleoltja 
a mécsbélbe azt, a mi az Istenből fakadó életerő 
világító és hevítő tüzét éleszteni és nagyra növelni 
képes. 

Nagy lelki örömmel olvastam a «Religio» utóbbi 
(jan. 16-iki) számában főt. Máthé József felszóla-
lását «Prohászka Ottokár nemzeti munkaprogrammja» 
alapján, «szent Pál apostol égi védnökség alatt» 
társulat alapítása és szervezése iránt, há rmas céllal : 
1-ször hogy legyen országos társulat, mely a nép 
köréből segítsen tehetséges jó indula tu if jakat az 
intelligenciába vezető utat végig iskolázni ; 2-szor 
terjessze a Szent-István-Társulatot ; 3-szor segítse az 
Orsz. Pázmány-Egyesiiletet «írók, tudósok, művészek 
kiképeztetésé»-ben. 

Ments Isten, hogy akár a Sz. I. T., akár az 
0 . P. E. illetékes véleménye elé akar jak vágni; de 
én azt gondolom, hogy a Máthé úr, kedves oltár-
testvérünk részéről szem előtt tartott Szent-Pál-Tár-

sulatnak az első cél magában véve is elég nagy 
feladat volna. Lám Németországban ugyanerre az 
egy célra alakult az országos «Albertus Magnus 
Verein» s az így, erre az egy, de nagy célra szerve-
zetten is csakhamar erőre kapott. Ha jól emlékszem, 
Hertling báró müncheni egyetemi tanár, birodalmi 
képviselő, Görres-társulati és birodalmi centrum 
párti elnök az A. M. V.-nek is az elnöke. A Sz. I. T. és 
az 0 . P. E., igénytelen véleményem szerint, úgy a 
hogy jelenleg szervezve vannak, elégségesek maguk-
nak céljuk elérésére, illetve e cél elérésének fejlesz-
tésére. 

Hanem Szent-Pál-Társulatra,1 azzal az egyedüli 
céllal, hogy az gondoskodjék a nép köréből mennél 
több tehetségez i f júnak az intelligencia körébe való 
fölemelkedéséről, ilyen társulatra, mondom, hogy 
szükségünk, kiáltó szükségünk van, azt, úgy hiszem, 
senki sem fogja kétségbe vonni. 

Tehát csak rajta, raj ta a megalapítással és szer-
vezéssel ! 

Azt vettem ki Máthé úr leveléből, hogy Mailáth 
Gusztáv Károly gróf erdélyi püspök úr «jóságával 
és buzdításával» pártfogolja az eszmét, a célt és az 
eszközöket. 

Nos, az olyan ügy — jelenleg a nép arravaló 
fiainak az értelmesség felsőbb körébe való számosabb 
kiemelése, — melyet Székesfejérvár püspökének kez-
deményezésére az erdélyi püspök és a «Religio» 
szerkesztője együttesen akarnak, ebben az együttes 
há rom akarásban bír ja sikerének kétségtelen bizto-
sítékát. Mikor egy-egy ilyen akarat maga is országot 
képes mozgásba hozni : mire lesz képes három 2 ilyen 
akarat, ha összefognak?! 

Tehát ismét csak ammondó vagyok most, hogy 
rajta, r a j t a ! A terv, a programm megvalósításába 
kell haladéktalanul belefogni. 

Legyen szabad nekem abból az időből, mikor 
a «Religio» szerkesztője voltam, valamit itt most emlé-
kezetbe visszaidézni. 

Ha jól emlékszem, akkor történt az, a mire 
hivatkozni lesz szerencsém, mikor az öreg Tisza-
korszak idejében Magyarország keresztény létalapjai 
ellen, az ú. n. «zsidó-keresztény összeházasodás» 
szabadságának törvényesítése alakjában, az első 
nagyobb támadás visszaverése volt napirenden. 

Emlékezzünk csak vissza, mi történt akkor? 
A képviselőház belement az ország keresztény 

lé talapjainak a felforgatásába: a zsidó-keresztény 
«párosodás» törvényjavaslatát — bocsánat a kifejezé-
sért, akkor ez a dolog így forgott közszájon — a kép-
viselőház, a magyar intelligencia első fóruma, elfo-

1 Mikor ezt a levelet irom, szent Péter római székének 
emléknapját ünnepeljük. Kívánatosnak tartom, hogy a ter-
vezett új társulatot szent Péter és Pál együttes patrociniuma 
alá helyezzük. 

3 Illetőleg az első kettő, a harmadik: én, csak Író-
deákjuk leszek. Szerk. 
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gadta és csak a főrendiház utasította el magától. 
S vájjon hogyan tette ezt a főrendiház? Könnyen? 
Nem. Nagy, m a j d n e m kétséges sikerű küzdelemmel. 

Az a körülmény, hogy a keresztény intelligen-
ciának nálunk ez az elemi feladata oly nehezen nyert 
megoldást és csak a főrendiházban tudott megfelelő 
hangulatot kelteni, a képviselőházban ellenben az 
elkereszténytelenedés kész diadalt aratott, bennem 
azt a meggyőződést érlelte meg már akkor, hogy itt 
gyökerén kell megfogni a dolgot, vagyis hogy Magyar-
országot gyökerestől, a néptől kezdődőleg kell új 
életre serkenteni és vezetni. Ennélfogva én, itt a «Re-
ligio»-ban és ha jól emlékszem külön röpiratban is 
két dolgot tűztem ki tárgyul, a valamiben való meg-
állapodás céljából, a közgondolkodás elé. 

Első tárgy volt az, hogy valamint fát gyökér 
nélkül, úgy intelligenciát a népből való erőmerítés 
nélkül fejleszteni nem lehetvén; miután a nép lelki 
emelkedésének és kiművelődésének a kulcsa min-
denütt, városban épen úgy mint faluhelyen, a lelki-
pásztorok kezébe van letéve: azt mondtam már 
akkor, hogy minden plébános és segédje sok minden 
más lelkipásztori gond mellett most elsősorban azon 
törje az eszét, mikép lehessen a nép köréből mennél 
több tehetséges j ó i f jút a keresztény magyar intelli-
gencia körébe fölsegíteni. 

Nem titok, köztudomású dolog, hogy a nép 
köréből való papi újoncozás ügye a lelkipásztorok 
és az ő segédjeik kezébe van első sorban letéve. De 
most nem csupán a papságnak ú j erőkkel való el-
látásáról van szó, hanem főleg a világi katholikusok 
körében az intelligens vezető elem számban és erő-
ben való nagyranövelése került előtérbe.1 Itt, ez 
utóbbi dologban sem lehet az újjáalkotás kiindulására 
nézve más pontot kitűzni, mint a nép lelkipásztorainak 
a lelkiismeretét. Azért mondtam m á r akkor, hogy 
a nép pasztorációja, lelkipásztori gondozása az az 
archimedesi pont, a melyről az intelligencia elkeresz-
ténylelenedését leghathatósabban lehet a keresztény 
életben való előrehaladás út jára visszaterelni. 

Második tárgy, mit m á r akkor, több mint negyed-
század előtt a közgondolkodás elé közmegállapodás 
céljából kitűztem, az volt, hogy népünket alkalmassá 
kell tenni arra, hogy belőle intelligens elemeket 
nevelhessünk. Erre a célra azt hoztam javaslatba 
akkor, hogy minden anya- és fiók-hitközségben a 
templom és vallásos iskola mellett a keresztény m ű -
veltség megmentése és fejlesztése végett harmadik 
tényező, katholikus egyesületi intézmények és társulati 
ház lépjenek, összekötő kapcsokul, életbe. A mennyei 
Szentháromságnak legyen itt a földön köztünk három 
egységes szent képleges másolata. «Triplex funiculus 
difficile rumpitur». Ilyen há rmas isteni kapcsolatán 

1 A zsidóságnak az értelmi pályákra való őzönlése leg-
újabb időben már-már ijesztő arányokat kezd ölteni s ha 
egyéb nem, már ez a körülmény kell hogy akcióra serkentse 
minden épkézláb emberét a kereszténységnek. 

a lelkeknek még a pokol kapui sem vehetnek dia-
dalt, emberi számítások és agyarkodások pedig íen-
desen megszégyenülnek. 

A nép társadalmi elhagyatottságából való kieme-
lése, főleg a Kath. Népszövetség országos szerve-
zése útján, m á r szerencsésen sikerrel megindult.1 

Hátra van a nép lelkipásztorainál annak a tudatnak 
teljes világosságba helyezése, hogy Magyarországnak, 
a magyar keresztény intelligenciának a nép létegei-
ből való megizmosítása első sorban az ő lelkiisme-
retök éberségétől, életrevalóságától és erélyességétől 
van függővé téve, szóval hogy az itt most letárgyalt 
ügy tekintetében azon fordul meg minden. 

Székesfejérvár püspökének s az ő segítségére 
sietett erdélyi püspöknek és a «Religio» fáradhatat lan 
szerkesztőjének ezt az archimedesi pontot, a nép 
lelkipásztorainak a lelkiismeretét, a jánlom a Szent-
Pál vagy Szent Péter és Pál-Társulatának nyélbeüté-
sénél mélységes mély tisztelettel kegyes figyelmökbe.2 

Breznay Béla dr. 

1 Különös dolog, valami nagy bajnak a jele, hogy némely 
politikai megyében, a hol pedig a magyar katholikusság 
tömegesen lakik, a Kath. Népszövetséget talán még hirből 
sem ismeri a nép. 

2 Konkrétebb javaslattételre és «a tett halála az okoskodás 
lévén», a cselekvés megkezdésére volna már szükség. Hogy 
tavalyi fejtegetésemre reflektáljak, vájjon alakult-e már 
valahol e célra pl. gimnáziumi bizottság? Szerk. 

B. Bihar. F. V. úr lakása: Magyar Nemzeti Muzeum. 
B. Szamosujvár . Kérdésére világos feleletet talál Egger 

Dogm. Spec. 1902. 758—60. lapon. Ne keressen rá analógiát 
a természetben és fölvilágositást a fizikusnál, hiszen az Eucha-
ristiára nézve a természetfölötti rend törvényei az irányadók és 
nem a természetiek, est enim cumulus miraculorum. Ön ott 
téved, hogy föl akarja fogni a hittitkot, pedig annak a termé-
szete a fölfoghatatlanság. Egger is csak a tényállást írja 
körül, azt, hogy minek kell az E.-ban történnie. Azért uta-
lom épen hozzá, mivel előadása világos, érthető. 

K. Sz i lágysomlyó . Méltánylom sorait, de mi haszna. 
Ha, mint a közmondás tartja : a koldus odaadja tarisznyáját, 
akkor mije lesz neki? Lehet-e így segíteni? Ugye nem? 

TARTALOM. Volt-e az embernek őse az állat-
világban? Tichy Sándortól. — VIII. Bonifác és III. Endre. 
IV. (Vége.) Pap Józseftől. — A szentáldozás jellemképző 
ereje V. (Vége.) Rómaitól. — Emlékezés. II. (Vége.) Had-
zsega Gyula dr.-tól. — Szent István és az igazságtalan 
udvarbiró. Timár Kálmántól. — Egyházi világkrónika. 
—y—/a-tól. — Irodalom. Haugh : Fiamnak. T-n-től. — 
Molnár-Reviczky : Imák és intelmek a kath. hadfiak szá-
mára. K. L.-től. — Tárkányi Kossuth «Pesti Hírlap »-járói. 
Benkóczy Emiltől. — Levél a szerkesztőhöz. (Kapcsolatban 
Máthé József minapi levelével.) Breznay Béla dr.-tól. — 
Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

D Ü 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 S ? 

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 K A T S i l ï Â 

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 12- D U D E K J Á N O S dr. 
" 6- EGYETEMI TANA« 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

A szőnyegekről, különös tekintettel egyházi 
használatukra. 

Európának, Ázsiának egyik régi dicsőségét tesz-
szük szóvá. 1447-et í rnak ; Rómában pápaválasztás 
folyik. Hosszú tanácskozások után végre a sarsanai 
Parentuccellit, mint a nagy V. Miklós pápát emelik 
szent Péter t rónjára . A megválasztás után hosszú 
századok szokása szerint az ú j pápa lovon ülve 
vonul a Vatikánból saját székes templomába, a La-
teránba ; ezek a választási processziók voltak a leg-
fényesebb díszmenetek, miket a világ látott. A hosszú 
uton a Vatikántól a Lateránig, a mely még ma is, 
minden já rdák és boulevárdok dacára, j ó 45 percig 
tart, az összes épületeket, kerítő falakat drágábbnál-
drágább flandriai szőnyegekkel díszítették föl. így 
volt az Rómában több mint há rom évszázadon 
á t ; így másutt is a fejedelmi ünnepélyeknél, eskü-
vőknél és koronázásoknál. A XV. és XVI. század 
volt Európában a kárpitok aranykora. 

Ám nemcsak a templomon kívül az egyház-
nagyi és fejedelmi ünnepélyeknél, hanem magában 
a templomban is kiváló szerepet játszottak a szőnye-
gek. Már az őskeresztény századokban az oltárt, a 
sokhelyütt baldachinos mennyezettel födött menzát, 
szőnyegekkel födték el ; később a szőnyegek tem-
plomi használata még nagyobb mérveket öltött. Ha a 
híres Durand, mendei püspök (f 1295.), ismeretes 
«Rationale divinorum officiorum» könyvét olvassuk, 
hamar megtudjuk, hogy m á r a XIII. században igen 
sokféle szőnyeget használtak a templomokban-
A cortinae, vela, auleae, mint oltár- és ajtófüggönyök ; 
pallia, mint oltárterítők, bancalia, mint padszőnye-
gek, dorsalia, mint fali hátszőnyegek, substratoria, 
tapéta stb., mint lábszőnyegek, pallóterítők voltak 
használatban. (Edit. Lugdun. 1574. Lib. I. cap. 3. n. 
22—24.) 

Most azonban, midőn a szőnyegművészet álta-
lános áttekintését kívánom nyújtani, nagyon szűkre 
kell szavaimat fognom, hogy a végtelen hosszú sző-
nyeghistóriának csak legfőbb mozzanatait is kiemel-
hessem. A szőnyegek története ugyanis magával az 
emberiség történetével kezdődik. Az első népcsalá-
dok Ázsiában nomád életet éltek, vándoroltak egyik 

helyről a másikra. Minden ál lomáson első teendőjük 
volt a sövénykerítés a házi állatok, a barmok együtt-
tartására, azután pedig a sátor fölütése, mint a leg-
egyszerűbb lakás a család számára. Ez utóbbi célra, 
mint tudjuk, a sá torrudakon kívül a tartós, de egy-
szersmind könnyen szállítható szőnyegponyvákat 
használták. A ki közülünk csak egyszer is megfigyelte, 
miképen készítik a sövénykerítést, az m á r világos 
fogalmával bir annak is, miképen szövődnek a 
szőnyegek. A sövényfonás és a régibb szőnyegszövés, 
mond juk ki a szót, azonos technikák, az egyik nagy-
ban, a másik kicsiben. 

A szőnyegeknek végnélküli b i rodalma két óriási 
osztályra oszlik ; az egyik, a régibb, a szövött szőnye-
geket (gewebte Teppiche, tapis tissés) foglalja 
magában ; ez a fajta a Keleten a VIII—XIII. száza-
dokban a világhírű perzsa susandschird-szőnyegekkel, 
a Nyugaton ná lunk a XIV— XVII. századokban a 
flandriai és franciaországi gobelinekkel éri el leg-
magasabb virágzási korát. A másik későbbi osztály 
a csomózott szőnyeket (geknüpfte Teppiche, tapis 
noués) tartalmazza s csakis a Keleten, főleg Perzsiá-
ban jutott a virágzásnak már utói nem érhető 
fokára : a mennyiben még ma a fennmaradt példá-
nyokból ítélhetünk, a perzsa birodalom fénykorában, 
a XVI. század utolsó negyedében és a XVII. század 
első felében, a Szafíidák alatt, Aba Sah és közvetlen 
utódainak uralkodása alatt, fermette meg a keleti 
szőnyegművészetnek legbámulatosabb remekeit. A ré-
gibb perzsa i rodalomban megénekelt első virágzási 
korról a Szasszanidák alatt (III—VII. század) emlékek 
teljes h iányában ma már alig ítélhetünk. 

Tárgyalásomat tehát a régibb, a szőtt szőnyegek-
kel, ma gobelineknek nevezett műfaj ja l kezdem. 
Tagadhatatlan és a régi antik irodalom ezer idéze-
tével kimutatható, hogy e sima szőnyegek a legré-
gibb korba vezethetők vissza. Plinius szerint (Hist. 
Nat. VIII. & 74.) Babylonban mint peristromata baby-
lonica, Kis Ázsiában részint mint opera attalica, 
részint mint opera phrygica örvendtek nagy hírnév-
nek. Egy ily babyloni asztalterítőért Metellus Scipio 
Rómában 800.000 sestercet, mintegy 168.000 koro-
nát fizetett; Nero — Plinius föntebbi idézete sze-
rint — még mélyebben nyúlt erszényébe s négy 
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milliót, körülbelül 840.000 koronát pazarolt ily 
asztalszőnyegekre. 

Hogy az izraeliták mily kiváló kedvelői voltak a 
szőnyegeknek, csak az Exodus 26. és 36. fejezeteit 
kell a Szentírásban felütnünk. 

A finomizlésű görögöknél a háztartásban első-
rangú szerepet játszott a szőnyeg; száz szavuk volt a 
szőnyegek különféle fa ja inak megnevezésére: stroma, 
peristroma, empetasma, peripetasma, epiblema, tapes, 
peplos stb. Athénének a Par thenonban az errephor 
szüzek minden negyedik évben a hires peplost 
ajánlot ták föl; a Par thenon belső hajójának, a naos-
nak oszlopait függönyök kapcsolták össze, melyeken 
a salamisi csata jelenetei voltak láthatók. Hogy az 
ókorban a technika a mai gobelinszövéssel teljesen 
azonos volt, bizonyítják a fönnmaradt képek, főleg 
a görög keramikának ismeretes példányain. (E Müntz 
La Tapisserie. Paris, Picard 5me édit. p. 31.) 

Egyptomban az alexandriai szőnyegek vergőd-
nek messze h í rnévre ; mily csodás finomságot értek 
el technikájukkal , azt az akhmimpenopol is i III—IV. 
századi s í rmaradványokból Ítélhetjük meg. 

Európában a szőnyegkészítés legelőbb Byzanc-
ban vert gyökeret a VI. század közepén; innét a 
XII. században Szicíliába a palermói hires Hôtel de 
Tiras himző- és szövőintézetekbe származott át. 
A XIII. század elején lassan-lassan m á r egész Közép-
európában meghonosult az úgynevezett haute lisse-
szövés, a mely a függőlegesen álló szövőkereten a 
függélyes láncszálakra keresztbe fűzött szines vető-
szálakból állott. A másik technika, a basse-lisse szö-
vés, a mely vízszintesen álló kereten vízszintes láncra 
fűzte a képet, sokkal később keletkezett s csak a 
XVI. század vége felé lesz ismeretes. 

Művészeti szempontból Európában már a XIII. 
és XIV. századokban találkozunk szőnyegekkel, me-
lyek még ma is bámula t ra késztetnek ; 20—25 szín-
nel oly rajzokat, oly erőteljes színképeket teremtet-
tek meg, a minőket a mai párisi Institut des Gobe-
lins 14.000-et túlhaladó szinváltozataival is alig tudna 
fölülmúlni. Példa gyanánt csak az Arrasban 1369-
ben készült a Bataille de Bosebecpie nevezetű 285 • 
m. óriási kárpitot említem, melyet a nagynevű Michel 
Bernard mester készített Merész Fülöp burgundi 
herceg esküvőjére. 

A XV. és XVI. században volt, mint m á r kez-
detben jeleztem, a szőnyegművészet aranykora Euró-
pában. Ekkor m á r az anyag is, a melyet a szövésre 
használtak, jobbára tiszta selyem és a legfinomabb 
arras-i aranyszálak, a fejlődés legmagasabb fokát 
érte el. 

A legnagyobb művészek vetélykedtek, hogy a 
szőnyegszövő cégeknek a legkiválóbb mintákat fes-
sék meg. X. Leó parancsára Baffael maga festett 10 
kartont, az Apostolok Cselekedeteiből merítve az 
anyagot. Ezt a tíz szőnyeget azután Brüsszelben Van 
Aelst (mondd : Álszt) Péter négy év lefolyása alatt 

készítette el. Baffael a tíz kartonért 50.000 frankot, 
100 aranyat darab jáér t ; Van Aelst pedig a kész 
szőnyegekért — darabjáér t 1500 aranyat — összesen 
750.000 frankot kapott a pápától. 

Ép e korból, a XVI. század első negyedéből 
marad t föl hazánkban is egy gyönyörűséges gobelin-
szőnyeg, a melyet Napragy Demeter győri püspök, 
később kalocsai érsek (f 1619), végrendeletében a 
győri székesegyháznak hagyományozott ; jelenleg a 
budavár i királyi palota egyik termének fődiszét ké-
pezi. Ez a felséges kárpit a Krisztus-gyermeket ábrá-
zolja, szűz Anyja angyalok és pásztoroktól környezve 
imádja őt. Mint a Trientben levő második azonos 
példányról és míg ott őrzött hat más összetartozó 
szőnyegről leolvashatjuk, a mi példányunkat Brüsz-
szelben «Peeter de Arsetti, Bruesel» készítette. Ilg e 
mesterben Pieter van Asselt-et, Wölz Peter de Arset-
tiist, Pulszky Károly pedig Peter van Aelstet, kiről 
ép az imént szóltunk, tar t ja a sajnos ma m á r kissé 
megfakult műda rab szerzőjének. 

Kiegészítésül csak röviden jelzem, hogy Lőcsén, 
jelenleg a plébánián, maradt fönn a XV. századból 
egy vadásztársaságot ábrázoló szőnyeg, mely érde-
mes volna a restaurálásra. Pécsett a püspöki palotá-
ban díszlik öt darab kitűnően restaurált gobelin a 
XVIII. századból. A vasmegyei körmendi grófi kas-
télyban a XVIII. századra vall a szőnyeg a Batthyá-
nyak címerével s a rómaiak harcát a dákokkal ábrá-
zolja. Hazánknak legszebb gobelinjei közé tartoznak 
azok, a melyeket most négy éve Pozsonyban a pri-
mási palota restaurálása alkalmával az egyik nagyobb 
teremben a falitapéták alatt fedeztek föl; a társa-
dalmi életből vett jeleneteket keret gyanánt meste-
rileg szőtt guir landok foglalják be. 

Hogy értekezésem fonalát meg ne szakítsam, a 
XVII. században a gobelinszövés a cégek kezeiből 
az állani vezetése alá került. 1662 volt az a neve-
zetes év, a melyben XIV. Lajos minisztere Colbert 
életbe lépteti Párisban a nagy «Manufacture royale 
des meubles de la Couronne» intézetet, a mely még 
ma is mint Institut des Gobelins, röviden Les Gobe-
lins név alatt áll fönn. Ennek a nagy iskolának leg-
magasabb virágzása még XIV. Lajos uralkodása alá 
esik, midőn a hires Charles Le Brun (f 1690) festő-
nek vezetése alatt állott. Világhírre tettek szert a 
«Histoire du Roi», «Histoire d'Alexandre le Grand», 
«Histoire de Scipion», stb. szőnyegsorozatok, melyek-
nek persze m a már csak egyes számai, főleg a f ran-
cia főúri kastélyokban marad tak fönn. Ha hozzá-
vetjük, hogy Brüsszelben ugyanakkor a nagy Rubens 
készítette hasonló sorozatokhoz a mintaképeket — ezek 
közül csak a «Histoire de Marie Medicis», «Histoire 
de Constantin», «Histoire de Décius», «Triomphe 
de l'Eglise» stb. sorozatokat nevezzük — a gobelinek 
történetéből a főbb mozzanatokat érintettük. 

Hátra volna még, hogy a csomós szőnyegekről 
is szóljunk. De ezekre nem egy rövid értekezés, 
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h a n e m egy előadási ciklus volna szükséges. Már 
technika szempont jábó l is magasabban ál lanak a szőtt 
szőnyegeknél. A csomózott szőnyegek a függélyes 
láncszálakra fűzik alulról kezdve szép sorban víz-
szintesen az egymástól független c somóka t ; m i n d e n 
sor csomót azután egy közbe fűzött vetőszállal szo-
r í t ják le ; ha több ily sor kerül t m á r össze, azokat, 
min t a bársonynál szokás, t inóm éles ol lókkal vagy 
metszőkésekkel nyí r ják és egyenlítik össze. 

Miután az ilyen szőnyeg előállítása te temes időt 
vesz igénybe, az európai megélhetési v iszonyoknak 
n e m felel meg, s mind máig kevés kivétellel csak 
a Keleten, nevezetesen Perzs iában és a szomszédos 
t a r tományokban örvend nagyobb lendületnek. A ki 
ennek a vonzó m ű á g n a k t anu lmányozásába k ívánna 
merülni , az l eghamarább célt ér, ha e lőbb egy igen 
vékony, de fölöt tébb ta r ta lmas értekezést olvas át, a 
mely «Orientalische Teppiche» címmel a «Wiener 
Mode» divatlap 1891. fo lyamának 2., 3., 5. füzeteiben 
je lent m e g ; további ku ta tás ra a jánla tos «Neugebauer 
u n d Orendi, Handbuch der or iental ischen Teppich-
kunde , Leipzig, H ie r semann 1910.» csak az imént meg-
je lent kézikönyv. A m á r e lőbb megbeszélt gobel inek-
ről pedig legcélszerűbben tájékoztat «E. Müntz, La 
Tapisserie. Paris, Picard, 1909.» 

A keleti, főleg a perzsa szőnyegeket mi jellemzi, 
mi kedvelteli meg annyi ra ? Bizonyára n e m az antik 
rajzok, se n e m a pontosan k imér t a rányok ; ilyesmit 
a Kelet művészetében h iába keresnénk. A szőnye-
geknek s á l ta lában az orientál is művészetnek varázsa 
a mind ig friss fantázia, az ezer csodás szinváltozat, 
a kevés mot ívumot kale ideskop gyanánt ezer fo rmá-
ban változtató bábjá tékában , boszorkány táncában 
rejlik. E téren m a n a p s á g könnyen t á j ékozódha tunk ; 
annyi a m ú z e u m o k n a k s a nagy közönség számára 
is megnyil t pa lo táknak, szőnyegüzleteknek gazdag 
anyaga, hogy egyetlenegy délutáni séta is kielégítő, sőt 
meglepő e redményekre vezethet bennünket . 

Gyakorlati szempontból még é rdemes meg je -
gyezni, hogy mind a csomózott, m i n d pedig a szőtt 
szőnyegek a drága, nagyon drága por tékák sorába 
tar toznak. Bégi időkben a főúr i csa ládokban az ú r -
nők a téli hónapoka t fordí tot ták ily szőnyegeknek, 
főleg a t emplomi célokra i rányul t elkészítésére ; 
m a n a p s á g ily r o p p a n t időt igénylő családi m u n k a 
n e m épen gyakran fo rdu l fe lő . 

Pótol ják némileg a kéz imunká t n a p j a i n k b a n az 
olcsóbb gyári szőn3 regek; t emplomi stílszerű szőnye-
geknek képes árjegyzékét k ívánat ra m e g k ü l d i k : 
T e p p i c h m a n u f a k t u r Wi lhe lm Böper , Leipzig, Göthe-
strasse 1. és Tepp ichhaus Orendi, W i e n I. Lugeck. 

Velics László S. J.1 

1 P. Velics tanár Kalksburgban ; nemcsak specialista az 
egyházi művészetekben, hanem nagyszerű gyűjteménye is 
van. Olykor ellátogat hozzánk is és előadást tart. Az a be-
nyomásom, hogy ilyen tudóst másutt egyetemi kathedrára 
ültetnének, oly értékes egy férfiú. Szerk. 

Van-e a görög egyházban breviárium ? <i.) 
E szó : b rev iá r ium rövidítést fejez ki. Vagy a 

szentírásnak, a szentatyák műve inek és életének az 
istentiszteletben alkalmazott rövidítését, vagy pedig 
ugyanazon isteni szolgálatot jelenti , a menny iben az 
eredetileg hosszabb szertar tásokat később rövidítet te 
az egyház. Mindkét ér te lemben breviár ium, vagyis 
rövidítés, mer t aká r az első, akár a második magya-
rázatot vesszük tekintetbe, a rövidítés fogalma benne 
van az előírásban. 

Köznapi és a ténynek legmegfelelőbb je len t -
m é n y szerint b rev iá r iumnak nevezzük a nyugati egy-
ház által a nagyobb rendekkel b í ró egyházi férfiak-
nak előirt ima-szolgálat összességét, melyet súlyos 
b ű n terhe alatt és c u m onere res t i tu t ions , vagyis a 
visszafizetés kötelezettsége mellett köteles m i n d e n 
latin szertartású in maior ibus const i tutus elvégezni, 

A latin egyház ezen rendelkezése részletesen 
foglalja m a g á b a n a b rev iá r iumra vonatkozó tant. 
Ahhoz szó n e m férhet, ott kétség n e m merü lhe t föl. És 
ha néha nehéz is e szép kötelességnek eleget tenni, 
egy bizonyos, hogy e rendelkezés a papi élet m i n -
den körü lménye i re k iható intézkedést foglalja m a -
gában. 

De mi van a görögökke l? Van-e ná luk breviá-
r i u m ? Kell-e végezni és mit kell végezni és végül 
k inek kell végezni az t? Mind oly kérdés, melyre 
rendelettel , kánonna l , törvénnyel n e m felelhetünk. 

Mielőtt beha tóbban fogla lkoznánk e kérdésekkel , 
eleve meg kell jegyeznünk, hogy a tárgyilagos fele-
let megbí rá lásának legelső kelléke az, hogy e kérdést 
a tör ténelmi fej lődésnek szem előtt tartásával úgy 
kell kezelnünk, a min t azt a görög egyház fegyelme, 
önál ló intézkedései és független szelleme meg-
kívánja . 

Fölötte téves volna, lia a latin egyház ezen 
magasztos e lőírásának indí tó okait n e m tudnók el-
választani a görög egyház fegyelmi önállóságától . 
Téved mindenk i , a ki a breviár ium, vagy m o n d j u k 
inkább az officium ecclaesiast icum npaBinio n,epKonnoe 
végzésének kötelezettségéi a görögökre is a maga 
tel jében ki a k a r n á terjeszteni c supán azért, mer t 
l igouri szent Alfonz és mások valóban szép érvek-
kel bizonyí t ják a papi zsolozsma szépségét, fon-
tosságát, a pap i életre és tevékenységre való ki -
hatását . Ez m i n d igaz és való, de ennek a lapján 
felelni a föltett kérdésekre a tárgyilagos valóságnak 
megfelelően n e m lehet. 

A «breviár ium» kifejezés lat in eredetű, és pedig 
úgy etymologice, min t a megje lö lendő fogalom benső 
tar ta lma szerint. Alka lmazha t juk azonban görög" 
vonatkozásban is. Tárgyi é r te lemben vonatkoztatva 
azt a görög egyházra, é r t jük alatta a görög egy-
ház által előírt istentiszteletnek alkotó elemeit. Magu-
kat az istentiszteletnek egyes részeit, az önálló 
szertartásokat. Igaz, hogy ez a görög ember előtt tel-
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jesen szokatlan használat, de tekintve a mi szű-
kebb értelemben vett görög voltunkat, ma min-
denki megérti azt, tisztában van a kérdéssel. A bre-
viárium kifejezés oly általános használatú, hogy 
mint gyűjtőnevet használhat juk a görög vonatkozás 
vizsgálatánál is. 

E szó alatt a görög ember nem rövidítést fog 
érteni, hanem az isteni szolgálat alkotó részeit, me-
lyek a századok folyamán megalapozva, részleteik-
ben kiforrva, végül teljes megállapodást nyertek. 

A görög istentisztelet ezen teljességének, a npaBMo 
itepitoBHoe (officium ecclaesiasticum) alapját meg-
vetik az apostolok, az őskeresztények első testületei, 
fejlesztik az egyes egyházak, melyeknek többé-
kevésbbé kijegecesedett formáira pecsétet nyom az 
egyetemes keleti szentesítés, mely egyúttal karaktert , 
jelleget nyom azokra és egyöntetűvé teszi az egész 
istentiszteletet. 

E görög istentiszteletnek, miként ugyanazt talál-
juk a latin részeken is, legkiemelkedőbb jellege 
a nyilvános egyházi szolgálat. A püspök vezetése 
alatt összejönnek a papok a hívekkel együtt és nyil-
vánosan, legalább a keresztényekre nézve nyilváno-
san, végzik az isteni szolgálatot. Központja ezeknek 
az újszövetség áldozatának, a szentmisének bemuta-
tása, de mint fényes körvonalozás csoportosul köréje 
a többi szertartás. Már az ószövetségben is templomi 
szertartással szentelik meg a napnak egyes részeit. 
Onnan van, hogy már az «Apostoli Constitutiók» is 
azt m o n d j á k : «Precationes facite mane, lertia, sexta 
et hora diei nona, vespere atque ad galli cantum.»1 

Megvan e sorban úgy a keleti, mint a nyugati 
fejlődésnek magva. Alapjában érinti az az isteni szol-
gálatokat, úgy mint a vecsernyét, a completoriumot 
(nonenepie), az egyes órákat, az utrenyét (matutinum) 
és az éjjeli szolgálatot. 

Az istentisztelet teljességének magvát benn-
foglalja tehát az őseredeti rendelkezés, kifejleszti azt 
az utódok buzgalma, fényt és tartalmat ad neki a szent-
atyák lángelméje, koronával földíszíti pedig az egy-
háznak adott teljes szabadság. 

A szertartás egyes alkotó részeinek végzése nyil-
vános, már eredetileg is, de csupán a keresztényekre 
nézve, míg N. szent Konstantinnak 312-ben kiadott 
rendetete e nyilvánosságot teljessé teszi és kiviszi a 
keresztényeket a földalatti katakombákból a föld 
fölszinére, az ünnepélyes nyilvánosságra. 

Az addigi fejlesztés az istentisztelet lényegét 
adja, a teljes nyilvánosság pedig jelleget kölcsönöz 
annak. A buzgóság még mindig széles körökben 
talál követőkre, sőt fejlesztik is azt. Egy Aranyszájú 
szent János, N. szent Yazúl, szent Athanáz, szent 
Gergelyek csak fényt és gazdagságot adhattak az 
isteni szolgálatnak, a polgári hatalom pedig kar-
öltve jár t el e fény terjesztésében. Aranyszájú szent 

1 Const. Apóst. Lib. 8. c. 34. 

János személyének nagysága hódít, utóbb pedig 
maguk a császárok gondoskodnak e teljességről. 
Jusztinián császár 1000 klerikust, egyházi férfiút ren-
del a konstantinápolyi Zsófia-templom szolgálatára, 
a kik a teljes előírást fölváltva végzik. A rákövetkező 
századok folyamán a később élt szentatyákban még 
föl-fölcsillámlik a szellemi és lelki gazdagság, a mi 
a keleti jellegnek csak hasznára válik. Főelv a nyil-
vános istentisztelet, annak nyilvános végzése, a melyei 
a bazilikák a maga teljében látnak megvalósulva. 

A külső végzésnek ezen karaktere mindvégig 
megmarad. Követjük azt ma is. Nálunk más hivata-
talos istentisztelet nincs, mint a nyilvános szertartá-
sok, melyeket a pap az egyházban az egyház nevében a 
hivek előtt és a hívekkel együtt végez. Igaz, hogy a szer-
zetesi életmód behozatalával a szerzetesek házirendje 
lassankint magánvégzést ír elő, ez azonban csak mint 
a szerzetesek külön életmódja szerepel és nem hat 
ki a keleti jelleg módosulására. 

E történelmi fejlődésből vont következtetést le-
szűrve, a görög egyház fegyelmi intézkedésében az 
ünnepélyesség domborodik ki, úgyannyira, hogy a 
valóságos előírás szerint ná lunk még ma sem volna 
szabad csupán énekes, tehát teljesen kiépített szer-
tartásokat végezni. A régi görög fegyelem például 
nem ismer olvasott miséket. 

Szoros összefüggésben van ezzel, sőt ebből fakad 
is a görög egyháznak napjainkig fönntartott elő-
írása, hogy a szentmisén kívül megtartotta az összes 
istentiszteleteknek nyilvános végzését. 

Az utrenye, vecsernye például még az utolsó 
falun is oly ünnepélyességgel történik, mint maga a 
szertartások legfőbbike : a szentmise. Vonatkozik 
pedig ez nemcsak a szoros értelemben vett egyházi 
előírásra, de a gyakorlatra egyaránt, a minek bizony-
sága az érintett és nyilvánosan végzett istentisztele-
teken való résztvevésnek bűn terhe alatt való köte-
lezettsége. Nem oly szoros és szigorú ugyan, mint a 
szentmise hallgatása, mindamellet t lelkiismeretben 
kötelez ez is. 

Kathedrálisainkban, különösen pedig a szerze-
teseknél, nyilvánosan a templomban kellene végezni 
mindent , a mit meg is tesznek ott, a hol elegendő 
rendtag áll rendelkezésre. 

Az istenitisztelet végzésének ezen módjá t meg-
találjuk kezdetben a latin egyházban is. Ott is nyil-
vános összejövetelek alkalmával végezték azokat, a 
mit a történeti adatokon kívül bizonyít ezen szer-
tartások létezése is. Később azonban a hivek buzgó-
ságának megcsappanása miatt a latin egyház eltekin-
tett ezen másodrendű officiumoknak nyilvános vég-
zésétől, de lassan-lassan előírta azoknak magánvég-
zését. A latin fegyelem ilyetén fejlődés alapját képezi 
a papi zsolozsmának : a breviáriumnak. A latin papok 
által naponkint végzendő officium tehát kizárólag az 
egyházi hatóságnak ezt előíró rendeletén alapul, mely 
ha nem volna, breviáriumról sem lehetne beszélni. 
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Ezzel mintegy alapját adtuk a kérdésnek, mi 
van a görögök breviár iumával? Elő van-e az írva 
és mily te r jede lemben? 

Az előbbiekben kifejtett történelmi fejlődésre 
támaszkodva a felelet nagyon könnyűnek látszik. 
Ha a latin egyházban csak azért van breviárium, 
mert azt az egyház előírta, akkor a görögökre vonat-
kozó fegyelmi intézkedést is ezen mérték szerint 
kell mérni . Vagyis : ha van görög rendelet, a mely 
előírja a breviáriumot, akkor a görögöknél is van 
papi zsolozsma ; ha pedig nincsen ily rendelet, akkor 
a breviár ium végzésének kötelezettségéről a görö-
göknél nem lehet beszélni. Mindamellett a dolog 
nem olyan világos. 

Vannak szerzők, a kik határozottan azt m o n d -
ják, hogy a görög papoknak ép úgy kell végezniük 
a maguk zsolozsmáját, mint a lat inoknak és pedig 
sub onere gravi. Ebben a véleményben van Papp-
Szilágyi,1 Pelles dr.2 Utóbbi határozottan mondja , 
hogy ha a breviár ium kérdése a görög papokra 
nézve nem is olyan világos, mint a latin egyházban, 
mindamellet t egy pil lanatra sem lehet szerinte alá-
írni azt a véleményt, a mely a görög papokat az 
alól fölmentené, mivel .a görög egyház régi hagyo-
mánya szerint föltétlenül bizonyos, hogy papja i 
mindennap kötelesek végezni breviáriumot. «Ho X O T H Í Í 

xpeöa npH3HaTii, Yro y Haci. He Ma BB T O M B Barjisr^'t 
TaK'b aacnaro aaitOHHaro onpeflMemii HKB BB JtaTira-
CKOLL IjepKBII, TO OÄHaKOXB aHH Ha XBTIJIIO He MOHÍHa c o -

rjtaCHTHCH C'B HaBefleHBIMB MH'BHÍOMB, npOTIIBIIO II CBHmeH-
H H K H r p . K a o o ó p j i A a o ö o B a a a m i c y T B o ï n p a B J I H T H m o ^ e H B 

iipaBiuio u;epK0BH0e, noro flOKasoMi) ecTB npe/ianic n;epKBii 
BOCTOHHOH.»3 

Mások szerint a görög papok breviariumi köte-
lezettsége csak akkor áll fenn, ha miséznek. A mely 
napon nem miséznék valaki, akkor nem köteles 
zsolozsmát végezni. Ezt tar t ja Balugyánszky4 és 
Mikita dr.5 m á r azt is mondja , hogy ilyenkor sub 
peccato mortali gondolja e kötelezettséget, nem 
tudja azonban eldönteni, vájjon etiam sub onere 
restitutionis-e, vagy sem. 

Sokan vannak, a kik az egész kérdést nem parancs-
nak, hanem tanácsnak veszik és mint ilyent a papok 
lelkiismeretére bizzák a breviárium végzését. 

Részünkről ez utóbbit követjük. A görög papok-
nak az egyház nem írja elő a zsolozsmának magán 
uton való végzését. Ily általános és egyetemes jog-
hatással biró rendelet nem létezik sehol, minélfogva 
a görögökre ebből kifolyólag de onere peccati mor -
talis vagy restitutionis beszélni nem lehet. Ismétel-

1 Enchir. Iur. Eccl. Orient. Cath. 218. old. 56. §. Ree. 
lioríirum Canonicarum. 

2 Dr. Pelles : IlacTupcKoo Eorocaouie. 2. kötet, 240. §. 
KTO o t í o B H s a u b o T í i p a B M T H i i e p i t o B H o e n p a u m i o ? 5 8 5 . o l d . 

s I. h. 
* Hist. Ecclaes. IV. rész. VII. fej. 63. §. 402. old. 
s T virant, 67. §. 132. old. 

jíik, hogy ezen véleményünk a görög papok egyete-
mességére, vagyis a görög egyházra, mint ilyenre 
vonatkozik; mer t el kell ismerni, hogy vannak helyek, 
a hol e kérdés speciális rendeletekkel van körvona-
lozva. Ez azonban mint kivétel a szabályt nem 
dönti meg. 

Lássuk az egyes vélemények érveit. 
Ruszndk Miklós dr. 

Adatok Bosznia történetéhez a XIX. szá-
zadban.1 (i.) 

A XVIII. század vége felé annyira megtört m á r 
a harcias félhold hatalma, hogy azontúl m á r számba 
sem jött a politikában, hanem lassú, de hosszan-
tartó haldoklásnak indult . Ujabban ugyan ismét jelt 
adott magáról, de ez al ighanem a kínszenvedés előtti 
utolsó erőniegfeszítés lesz, mely után örök homály 
fogja takarni a félhold egykor ijesztően ragyogó 
fényét. 

De hagyjuk a jóslást és vegyük inkább szem-
ügyre az utolsó század eseményeit Boszniában. 

Bosznia és Hercegovina a török uralom alá való 
jutása után is (végleg 1463-ban) részben megtartotta 
autonómiáját . A porta kinevezte a «vezirt» és «mul-
lahot» (legfőbb biró), ezek azután a többi tisztviselőt. 
Az első vezir Iszhak bég lett 1418-ban — természe-
tesen csak azon rész számára, a mely meg volt 
hódítva — az utolsó pedig Ustyudarli Ahmedi Mazhar 
basa 1878-ban. A vezirek 1832-ig Travnikban székel-
tek, ekkor azonban rövid időre Szarajevóba tették 
át székhelyüket. 

Lássuk most az eseményeket. 1801-ben Betyir 
basa lett kinevezve vezirnek. Ennek mindjár t a szer-
bekkel gyűlt meg a baja. A szerbek ugyanis mái-
rég megunták az elviselhetetlen török jármot , azért 
mihelyt egy kissé összeszedték magukat és jó alkalom 
kínálkozott rá, kitűzték a szabadság zászlaját. A katho-
likusok is a ferencrendiek vezetése alatt velük tar-
tottak volna, ha nincsenek oly távol Szerbiától és 
lia a siker reménye kissé nagyobb volt volna. 

A török sereg zöme akkortáj t Dzsezzor Ahmed 
ellen küzdött Szíriában, Egyiptomban pedig Mehmed 
Ali ellen. Betyir basa tehát kénytelen volt bosnyá-
kokból toborzott seregével a lázadás elnyomásához 
fogni. A szerbeknek kedvezett a szerencse. Petrovics 
György vezérlete alatt — a nép Kara Györgyén ak 
hívta, innen a későbbi Karagyorgyevics családi név — 
oly sikerrel küzdöttek (1804), hogy Kara Györgye ki-
kiáltathatta magát Szerbia urának. Ausztria és Orosz-
ország is közbenjár tak a fényes portánál , hogy őt 
fejedelmül ismerje el, de a porta nem egyezett bele. 

1 Használt f o r r á s o k : Basagic : Proslost u Bosni i Herce-
govim. Batinic : Djelovanie Franjevaca u Bosni i Hercegovini 
za prvih sest vijekova njihova boravka. Nedic : Stanje sedo-
drzave Bosne Srebrene poslije pada kraljevstva bosanskoge 
pak do okupacije. Maikovié: Zivot 0 . Baltica. 
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A harc tovább folyt, míg Derendeli basa 1813-ban 
le nem győzte őket. De a győzelem nem volt tartós, 
mert m á r 1815-ben a szerbek a portától függő feje-
delmet kaptak. 

Ezalatt a népnek, különösen a katholikusoknak, 
volt elég szenvedni valójuk. «A plébánosok (rendesen 
ferencrendiek) faluhelyen faházakban laktak, néhol 
erdőben, néhol bizony bar langokban is. Tették pedig 
ezt a gonosztevők miatt való félelemből, kik minden-
felé garázdálkodtak. Az erdőkben levő plébániai 
házikóknak két szobácskájuk volt apró kis ablakokkal, 
ehhez járul t még egy szobácska, ez volt a kápolna. 
Az ilyen kápolnának elől olyan deszkakárpit ja volt 
mint a török boltoknak, ezt a kárpitot vasár- és 
ünnepnap fölhúzták, hogy a nép a miséző papot lát-
hassa. Ritkán misézett a pap otthon, hanem rendesen a 
temetőben. Itt négy karóra deszkát helyezett s erre 
a hordozható oltárt ; a karók kiálló végeire fölül 
galyakat raktak, erre kabátokat, pokrócot és szőnyeget 
helyeztek. A Száva mentén a temetőben kápolnát 
emelhettek és a temetőt bekeríthették, máshol még 
ezt sem tehették a törökök miatt». Zsarolások a 
vezirtől kezdve az utolsó hivatalnokig napi renden 
voltak. így pl. Sunullah (1806), Huszev Mehmed basa 
helyettese ; addig, míg ez utóbbi a szerbek ellen 
küzdött, fölhasználta az alkalmat telhetetlen zsaro-
lásra. A fojnicai ferencrendiekre pénzbirságot rótt, 
mer t állítólag a kolostort kijavították. Új házat s 
még inkább templomot építeni, a régit, roskadozót 
kijavítani, a szultán engedélye nélkül (ezt az engedélyt 
fe rmannak hivták) szigorúan tiltva volt. A fojnicai 
gvárdián tehát, két katholikust véve magához, a vezir 
táborába ment tisztázni a dolgot. A vezir elrendelte, 
hogy Sunullah hagyjon békét a ferencieknek, míg ő 
haza nem jön. Sunullah mindennek dacára 400 garas t 1 

zsarolt ki a szutjeszkai kolostortól, a fojnicaitól pedig 
még többet. Ügylátszik, ugyan ő volt oka annak is, 
hogy Ivics József plébánost arról vádolták, hogy a 
török temetőből kiszedte a török gyermekeket, azokat 
megkeresztelte és a katholikus temetőben temette el. 
Bár a vád szembeszökőleg hamis volt, a plébánosnak 
az egész komédia 3000 garasába került, az akkori 
időkben tetemes összeg. Ez időtájban történt Kup-
reszben, hogy karácsonykor, míg a hivők valami 
paj tában misét hallgattak, egyszerre csak híre ment, 
hogy a paj ta kigyulladt. Természetes, mindenki mene-
külni akart. A tolongásban elgázoltak két leányt, két 
fiatal asszonyt, két fuit. A törökök emiatt pörbe 
fogták őket és (4600 forintot) 9200 K-t zsaroltak ki 
rajtok. Hogy e rettenetes összeget összehozhassa a 
földhöz tapadt szegény nép, sokan mindenüket el-
adták és másfelé mentek nyomorogni. Hogy milyenek 
voltak különben is a katholikusok pénzügyi viszonyai, 
ennek bizonyítékául elég legyen az akkori püspök, 
Miletics, vallomását fölemlíteni. Azt mondja , míg a 

1 Egy garas = 16 fillér. 

kolostorban volt, sokkal jobban ment a dolga, mint 
most a mitra alatt és ha testvérei, a ferenciek, nem 
segítenék, kénytelen volna koldulni vagy valami 
mesterséghez fogni, hogy életét fönntarthassa. 

De nemcsak a szerbek és katholikusok igyekeztek 
a török já rmot széttörni, maguk a boszniai és her-
cegovinai törökök is minden áron szabadulni akartak 
Konstantinápoly fönhatósága alól. Ennek azután az 
okkupációig folytonos lázongás és vérontás lett a 
következménye. 

A boszniai és hercegovinai törökök élénk figye-
lemmel kisérték az orosz-török háború t (1806—7 és 
1809 — 12.), nem kevésbbé a szerbek fölkelését (1801— 
1813.), melyet a porta az ő segítségükkel fojtott el. 
Ez a körülmény nagyban növelte önbizalmukat és 
hatalmukat, a porta tekintélyét pedig csökkentette. 
Látszik ez onnan is, hogy a vezirek intézkedéseit, 
különösen, ha nekik kényelmetlenek voltak, nem is 
igen vették tekintetbe; a franciskánusokat a f e rman 
dacára is, melyet magától a szultántól kaptak s 
a mely házaik és templomaik javítását minden 
további díjazás nélkül megengedte, kényszerítették 
különféle dijak fizetésére a tatarozás megengedése 
miatt. 

A mosztáriak, élükön Dadics a jannal (kapitány-
félevolt), a k i Gavran kapitány ellen folytatott harcban 
hírnévre és hata lomra tett szert, be sem eresztették 
a vezirt. A szultán, II. Mahmud, ennek hal latára 
haragra lobbant és oly vezir után nézett, a ki rendbe 
szedje a rakoncátlan bosnyák basákat, bégeket és 
más előkelőségeket. 

Tudnunk kell, hogy II. Mahmud, megunva biro-
da lmában a nagy rendetlenséget, különösen pedig a 
janicsárok (talán jobb volna jenyicsárok) garázdál-
kodását — tula jdonképen az ő kezükben volt a 
hata lom — elhatározta, hogy egyszerűen eltörli őket 
és a művelt államok példájára rendes katonaságot 
hoz be. Ez annyit jelentett, mint egy igen veszedelmes 
darázsfészekbe nyúlni. A janicsároknak történeti 
jogaik és nagy privilégiumaik voltak, a melyek követ-
keztében nagy hata lomra és kényelmes életre tettek 
szert. Máshol ugyan sikerült könnyen elintézni e 
kényes kérdést, de nem Boszniában és Hercegovi-
nában. Évtizedes harc, a nemesek kiirtása, megtörése, 
száműzetése követte e reform meghonosodását. Az 
1820-ban érkezett Ali Dzselaluddin basa vasmarokkal 
fogott neki a reformok keresztülviteléhez. Mihelyt 
Travnikba érkezett, kiadta a rendeletet, hogy: 1. sen-
kinek sem szabad egyik helyről a másikra csak 
menni is «teszker» (útlevél) nélkül, melyet a kadija 
(felsőbbrangú török itélő biró és pap) ad ki és saját 
pecsétjével lát el. Ennek ellenőrzésére a főbb utakon 
felülvizsgálókat állított s a kit útlevél nélkül találtak, 
a bíróság szigorúan büntet te; 2. a gyanús egyéni-
ségek kötelesek a bíróságnál két megbízható kezest 
állítani. A kik nem találnak kezest, Írassanak össze 
és személyleírás állíttassék ki róluk, azután pedig 
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küldessenek hozzá Travnikba ; 3. a vándorcigányok 
ne merészeljenek egyik helyről a másikra költöz-
ködni, hanem marad janak ott, a hol vannak. 

Ilyen újí tások nem tetszettek a konzervatív 
elemnek, különösen nem a nemeseknek, a kik eddigelé 
szabadon jár tak-kel tek és ügy éltek, a mint nekik 
tetszett. Ugylátszik, üzselaluddin basa szigorúan köve-
telte mindenkitől rendeleteinek betartását. Az ellen-
szegülő nemesek közül sokakat a másvilágra, másokat 
meg száműzetésbe küldött. 

A lázongó basák és bégek a földnépét (rája) is, 
mely rendszerint katholikusokból állott, kényszerí-
tették a fölkelésre : ez vérrel és élelmiszerrel szolgálta 
lirait, de akár győztek, akár veszítettek urai, a szegény 
emberek mindig vesztettek, mert szolgálatukért és 
élelmiszereikért fizetést nem kaptak. Hozzá, ha uraik 
nem győztek, sorsuk természetesen még rosszabb lett, 
mer t most a győzők is megsarcolták őket. Ritkán 
volt a zsarnokoskodó törököknek annyi belátásuk és 
emberiességük a szegény néppel szemben, hogy leg-
alább némikép kíméletesen bántak volna vele. így 
járt a nép most is. Volyavica pár tütő ugyanis maga 
köré gyűjtötte az iszákos és semmittevő bégeket, 
hogy rajta üssön a császári adót behajtó Dadics basán ; 
egyúttal írt a mosztári plébánosnak is, hogy í r jon 
plébános társainak : tiltsák el a népet az adófizetéstől. 
Győzött azonban Dadics basa. Most maga elé hivatta 
a plébánost és rárivalt : «Ti barátok, egy gyékényen 
árultok Volyavicával, mert megtiltottátok a császári 
adó fizetését, te pedig könyvet írtál, hogy a «rája» 
nekem semmit se fizessen, még tojásban se. Tudod-e, 
hogy mindnyája tokat fölakasztatlak?!)) Hiába volt a 
kérés-könyörgés. A plébánost börtönbe vetette, míg 
30 aranyat (akkoriban tekintélyes összeg) és lovát 
ki nem csikarta. így akart bánni a többi plébánossal 
is.. Ezeket csak jó barát ja ik közbenjárása mentette 
meg a nagyobb összeg fizetésétől. Ilyen és hasonló 
esetek ma jd minden vezir alatt előfordultak; a vezirek 
pedig ma jdnem évenkint váltották föl egymást. 

Legtöbb nehézséget okozott a ferencieknek az 
engedély megszerzése házaik és templomaik kijaví-
tásához. így Dervis Musztaj basa idejében (1818), 
a ki még az igazságosabbak közé tartozott, a duvnói 
és rámái plébánosok, hogy házaik kijavításához meg-
szerezzék az engedélyt, 600 garast fizettek. A plébánia-
lakok ez időben nyomorúságos, szűk kunyhók voltak, 
a melyeket egyik faluból a másikba leheteti átvinni ; 
de az ilyenek javításához is a vezir engedélye kellett. 

Miután minden csekélységért búsásan kellett 
fizetni, a kresevoi kolostor annyi adósságba verte 
magát, hogy föl akarták adni. Mielőtt e végső lépést 
megtették volna, megkíséreltek külföldi jótevők a j ta ján 
kopogni, amiért is egy fráter Magyarország felé vette 
útját. A magyar klérus bőkezűnek mutatta magát 
szenvedő hitsorsosai iránt. 

Névszerint adakoztak: Az egri érsek 600 K, az 
egri káptalan 400 K, az egri papság 1802 K, a győri 

papság 712 K, a nagyváradi papság l i t ) K, a m u n -
kácsi papság 466 K, a nyitrai papság 800 K, a szat-
már i papság 200 K, a cisztercita apát 400 K.-t. 

Ez az összeg kissé életre hozta a szegény, sokat 
dolgozó, önfeláldozó és folytonos üldözést szenvedő 
ferencieket. 

1819-ben Kolanovics, váresi plébános, kis temp-
loma elromlott tetejét megújítani akarván, engedélyt 
kért a vezirtől ; ez csak 5000 garast követelt ennek 
fejében, végre mégis sikerült ez összeg felét lealkudni. 
Mikor a templom a vezir ezen engedélyével elkészült 
(1820.), a vezir kiküldte embereit, hogy nézzenek 
utána, ha vájjon a templomon valami javítás történt-e ; 
ha igen, úgy gyújtsák föl. Hogy a fenyegető veszélyt 
elhárítsa, kénytelen volt a plébános újból 800 garast 
fizetni, bá r a többi tisztviselő is, mint a mulla, a 
viszokoi kadi ja és a váresi naip elég pénzt kaptak. 

1822-ben Dzselaluddin Ali basa megmérgezte 
magát, mert megtudta, hogy a bosnyákok addig 
áskálódtak ellene a portánál, míg ez a vezirségről 
le nem tette. A bosnyák nemesek, különösen a j an i -
csárság hívei, mintha csak láncról szabadultak volna 
föl, raboltak, pusztítottak, hogy senki biztonságban 
nem érezte magát. A franciskánusok éjjelenkint őröket 
állítottak házaikban. Az ú j vezir, Szelim basa, fegy-
vereseket adott segítségükre és elrendelte, hogy mind-
azok fejeit, a kiket házaik táján lelőnek, hozzá küldjék 
és senki őket emiatt perbe ne foghassa. 

Az új fölkelés fészke Szerajevó volt. A békés 
polgárok panaszára ferman jött Konstantinápolyból, 
mely a fölkelés fejeit (18 agát, basát, zászlótartót) 
Boszniából száműzi, de ezek csak harmadszori föl-
szólításra hagyták el helyeiket, majd a ha táron ismét 
összejöttek és ott akar tak m a r a d n i ; mire a vezir 
Ibrahim béget küldte ellenük ; Konstantinápolyból 
pedig Tatar-Bazadzsikot jelölték ki számukra szám-
üzetési helyül. Mindez nem lohasztotta le a janicsárok 
harci kedvét. De II. Mahmud sem volt az az ember, 
a ki a nehézségek láttára terve kivitelétől oly köny-
nyen eláll. Annál is inkább sürgette a janicsárság 
eltörlését Boszniában is, mert egyebütt sikerült m á r 
őket eltörölnie és szégyennek tartotta, ha terve Bosz-
niában nem sikerülne. 

Pércsics Vince S. J. 

T^özépkori bíráskodás egyházi birtokon, a.) 
Egyszerűbb tá rsadalmakban a kormányzat és 

bíráskodás egyesítve van olyképen, hogy az elöljá-
rók egyszersmind bírái alattvalóiknak, kezdve a 
falusi birótól föl egészen a királyig. Már az Árpád-
kori királyság kezdetén ismerünk falusi bírákat, 
vagy falunagyokat, villicus-okat, kik a község két 
senior-jával, vénjével vagy esküdtjével felelősek a 
községben fölmerülő bizonyos tényekért és mulasz-
tásokért, pl. azért, hogy valamely rokontalan szegény 
vagy vándorló halála előtt nem jutott hozzá az 
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utolsó szentségekhez.1 Szent László pannonhalmi 
levele több apátsági bir toknál megmondja , hogy ott 
melyik királyi poroszló a biró, pl. Vének falu birá ja 
Kopasz Péter királyi poroszló (regalis pristaldus 
qua rum iudex Peder Caluus).2 Ez vagy azt jelenti, 
hogy az illető birtokot poroszlójával és birájával 
együtt adta a király az apátságnak, vagy pedig azt, 
hogy a királyi poroszló az illető faluban lakó királyi és 
apátsági népek fölött egyaránt bíráskodott az adomány 
után is. Ez utóbbi föltevés ellen azonban némi nehézsé-
get okoz ugyanazon oklevélben az a kijelentés, hogy 
ama birtokokon, a melyek közt há romnak a királyi 
poroszlója meg van nevezve, más embernek nincs 
hatalma, csak az apátnak. Ám ez a kijelentés sem 
vehető föltétlen általánosságban, minden hata lomra 
kiterjesztve, hanem csak úgy, hogy az illető birtokok 
dolgába vagyonjogi tekintetben a király ispánjai s 
az adományozók sem avatkozhatnak be többé oly 
formán, mint a hogyan azelőtt rendelkeztek. Ellen-
ben kétségkívül hiányzik az apát hatalma alattvalói 
fölött oly esetekben, a melyekben a királyi és or-
szágos törvények a bűn üldözését kifejezetten a 
megyei, királyi bírákra bízták, a kiknek joghatósága 
a megye egy-egy já rására terjedt ki.3 Ilyen bűnök 
különösen a lopás, rablás, gyilkosság. Az aranybul-
lák szerint is e bűntények elkövetői fölött általában, 
a királyi szolgák vagy nemesek birtokait sem véve 
ki, a királyi billegesek (bilochi regales) ítélkeznek 
az ispán lábánál, vagyis felügyelete, elnöklete alatt. 
A megye ispánok pedig a nemesek (s hozzátehetjük : 
az egyháziak) bir tokain csupán pénz- és tizedügyekben 
bíráskodjanak,4 pl. a pénzhamisítás vagy a dézsmák 
megtagadása esetén.5 A falusi bírák és apátsági ispá-
nok ily főbenjáró és súlyos anyagi birsággal, bünte-
téssel sújtott vétségekben a ta tár járás előtt az or-
szágos törvények miatt nem Ítélkezhettek, hanem 
csak kisebb kihágások, rendzavarás, engedetlenség 
eseteiben. 

Volt tehát a ta tár járás előtt is községi és földes-
úri bíráskodás. Az apát bíráskodását említik már az 
1201. évben fölmerülő udvarnokok panasza dolgá-
ban. A ta tár járás után azonban királyi levelek a 
falusi és földesúri bíráskodást tetemesen kiterjesz-
tették és kivették a megyei birák hatósága alól, 
vagyis megadták a földesúri terület bírói immuni tá -
sát. Nevezetesen IV. Béla király 1262-ben a Favus 
apáttól épen fölépített Szigligetvárért cserébe olyké-
pen adományozta a zalamegyei Bak falut, hogy az 

1 Corpus Juris Hung. Lad. I. 25. Závodszky : A szenl 
István, szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati 
határozatok forrásai. Synod. I. 10. 199. 1. 

2 Pannonh. rendtört. I. 591. 1. 
8 Erdélyi : Magyarország társadalma XI. századi törvé-

nyeiben. 109. 1. 
4 Marczali párhuzamos szövege : Enchiridion 136. 1. 1222. 

évi 5. és 1231. évi 12., 13. t.-cz. 
5 Szent László törvénye I. 40. Marczali id. m. 90. 1. 41. p. 

«ante pristaldum et comités. . .» 

ott nemrég telepített királyi vendégek oklevélileg 
nyert szabadságai továbbra is fönmarad janak s ki-
terjesztessenek az ugyanakkor adományozott, de 
még betelepítésre váró Alma és Debréte jövendő 
lakosaira is. A baki vendégek szabadsága aztán úgy 
van kifejezve, hogy se lopás, se dézsma, se pénzek 
(moneta), se bármi más dolog perében ne tartozza-
nak a megyés ispán elé állani, hanem csak a király 
vagy falunagyjok elé (coram villico suo),1 s a király 
elé csak nagyobb perekben, az ország más bírái elé 
pedig ne álljanak, miként megvan ez a monostor 
többi népeinek szabadságában is, a mely bővebben 
a szenl királyok s főleg szent István oklevelében 
foglaltatik.2 Ez az utóbbi hivatkozás úgy értendő, 
hogy szent István alapítólevele német királyok tiltó 
formulájával teljes vagyonjogi szabadságot biztosí-
tott az apátságnak minden külső beavatkozással 
szemben, ép úgy, mint más szavakkal szent László; 
de ez a formula akkor még nem vonatkozott a 
bíráskodás említett főbenjáró eseteire. Csak mikor a 
betelepült vendégek egymásután szabadságleveleket 
kaptak az önálló, megyei hatóságoktól mentes bírás-
kodásra, csak akkor kívánták ezt meg alattvalóik 
részére a földesurak is, csak akkor kezdte észrevenni 
a pannonhalmi apátság a szent királyok leveleiben 
levő tiltó formulának a bíráskodás legsúlyosabb 
eseteire való alkalmazhatóságát. Az apátságnak ez a 
törekvése legelőször egy 1228. tá ján készült hami -
sítványban tűnik elő.3 Vele egyidejűleg megindult a 
szokásjog kifejlesztése, míg végre IV. Bélának 1257. 
és 1263. évi levele m á r kezd ezen alapra helyez-
kedni, hivatkozással a szent István és első (?) Béla 
királyoktól nyert s a baki vendégeknek adott kivált-
ságra, szabadságra. 

A baki telepes vendégek szabadsága igen hasonló 
lehetett ahhoz, a melyet IV. Béla király 1263-ban a 
komárommegyei füzedtői vagyis fiizítői szabad ven-
dégeknek adott. E szabadságlevél szerint az ú j tele-
pesek biró és bírságok dolgában (in facto v i l l i c i . . . 
eciam circa iudicia) megkapják a budaváriak sza-
badságát olyképen, hogy minden köztük fölmerülő 
pert időszerinti bírójuk fog megítélni s vérontás 
perében (in causa sanguinis) a bírságok kétharma-
dát átadják szent Márton monostorának, eggliar-
mada pedig megmarad bírójuknak. Ha a vendégek 
közül valamelyik bírója ellen perbe akar szállni, ily 
perében csak a szentmártoni apát ítélhet a falu hat 
esküdtjével (iurati). Az időszerinti biró nem fogja 
bolygatni a korábbi birót, Henczet és örököseit azon 
két malom birtokában, a melyet szolgálatainak érde-
meiért az apát neki adott.4 

Egy századdal utóbb, 1369-ben László apát a 

1 Pannonh. rendtört. II. 319. 
• 2 U. o. 322. 1. 1263. 

3 II. Béla 1137? évi levelében. Pannonh. rendtört. I. 89—94., 
793—794. II. 

U. o. II- 325. 1. 
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somogy-zselici szent Lászlón és Keresztáron letele-
pülő vendégeknek vagy jobbágyoknak adott sza-
badságlevélben meghatározza, hogy a közönséges bír-
ság (birsagia communia) 12 dénár legyen s hogy a 
ki a tőle bíróvá (pro indice) kinevezett (ipáisági tiszt 
Ítélkezésekor nyelvével vét, az 60 dénárban marasz-
taltassék el, a hatalmaskodó pedig legfölebb 100 
dénárban, az emberölés birsága vérdija 5 pénza. 
Kivétetnek (az apátsági tiszt, mint bíró ítélkezése 
alól) a lopás, rablás és gyújtogatás. Ha valamely 
apátsági jobbágy a Zseliczségben vagy a monostor 
más területén lakók közül véletlenül embert ölt, 
vérdíjának megfizetéséhez mindnyájan kötelesek hoz-
zájárulni.1 

A pozsonymegyei Gyenesiben (Dénesdi) más az 
apátsági liszt és más a bíró (villicus), kiket a szent-
györgyi Grófok kegyetlenül megverettek és kifosz-
tottak, elvevén tőlük a Gyenesiben és Diákiban sze-
dett 200 frtnyi adót (collecta). Ebből kitűnik, hogy 
a bíró az adószedésben is résztvett (1406).2 

Végül 1452-ben választott birák a szomszéd 
földesurak jobbágyaival való viszálykodások dolgában 
egyebek közt elrendelik, hogy az apátság varsányi 
tisztje és az ottani bíró (iudex) egy szomszéd falu-
beli nádori jobbágynak, Olasz Bálintnak, varsányi 
adósai fölött tizenöt nap alatt mondjanak Ítéletet.8 

Ezek az adatok szólnak az apátsági falvak bíróiról. 
Szabad biróválasztás foglaltatik a füzitői vendégeknek 
adott budavári szabadságban. A zselic-szentlászlói 
és keresztúri (nemes, hadakozó) jobbágyok bírójává 
azonban az apát a maga gazdatisztjét nevezte ki. 
A falunagy vagy biró kormányzati , közigazgatási föl-
adatának vehetjük az adók és adósságok behajtását, 
ámbár az utóbbi már ítélkezés tárgyát is teheti. 
Szoros értelemben vett birói hatásköre a falunagynak 
IV. Béla kiváltsága folytán kiterjedt a lopás, dézsma-
kihágás, pénzhamisítás, sőt még az emberölés kisebb 
eseteire is, nevezetesen az oly emberölésre, a melynek 
vérdija nem haladja meg az 5 pénzát.4 De az utóbbi 
korlátozással együtt kiveszi az Anjoukori apát tiszt-
jének s bírójának illetékessége alól a lopást, rablást 
és gyujtogatást, bizonyára azért, mert ezek fölött 
akkor rendesen a nádor rögtönitélő törvényszéke 
szokott Ítéletet mondani a megyék közgyűlésén (con-
gregatio generalis). A bírságok egyharmada illeti a 
birót, a többi az uraságot. Az emberölés vérdiján 
kívül megszabja az apát a közönséges bírságot, vagyis 
azt, a melyet az idézésre meg nem jelenő fél fizet. 
Felsőbb bíróságoknál ez «3 márka, az apát falusi 

i U. o. II. 528. 529. 1. 2 u . o. III. 444.1. 3 U. o. III. 524. 1. 
4 A XI. századi törvények szigorú büntetései a lopásra 

cs gyilkosságra legalább nagyjában később is érvényesek. 
Ott pedig öt penza vagy öt tinó a vérdija a közszabad-
nak, ki megölte feleségét, ki leányt rabolt feleségül, ki köz-
szabad házára tört ; öt tinóval váltotta meg a tolvaj szolga 
először orrát, másodszor füleit. Stepli. II. 14, 25, 33, 39, 40. 
Erdélyi, Magyarország társadalma 125. I. 

bírójánál azonban csak 12 dénár, mely amannak csak 
Vs4 része.1 Megszabja továbbá az apát a nyelv és a 
hatalmaskodás birságát, vagyis azét, a ki a birót 
szóval vagy tettleg megsérti (3/s és 1 körmöci a rany 
forint, mai pénzben (>'60, 11 korona). Érdekes, hogy 
bármelyik apátsági alattvalótól elkövetett véletlen 
emberölés vérdijához a többi mind hozzájárul. 

Az apátsági népek kiváltságosabbjai arra töre-
kedtek, hogy felsőbb bírójuk maga az apát legyen 
s e jogát ne tisztjei által gyakorolja. A földesúr, az 
apát, ítélkezik mint elsőfokú biró a saját falusi bírója 
ellen beadott perekben, de nem egyedül, hanem az 
illető falu hat esküdtjével s bizonyára a földesúr 
ítélkezik mint másodfokú biró a falusi bírók meg-
föllebbezett ítéletei fölött is. A füssi hadakozó job-
bágyok szabadságlevelében az apát külön megígéri, 
hogyha odavaló, vagy más idegen ember vádat emel 
ellenük, akkor ő maga személyesen és nem tisztjei 
által fog fölöttük bíráskodni (1383).2 E kiváltság azt 
mutat ja , hogy a nem kiváltságos falvakban az apát 
helyett odavaló gazdatisztje, ispánja mondott eskiidt-
tekkel ítéletet, elsőfokon a biró és másodfokon meg-
föllebbezett ítéletei fölött, a mit megokolttá tehetett 
a gyorsabb igazságszolgáltatás érdeke és a távolság, 
a mely miatt sem a peres felek és esküdtek meg-
idézése az apát udvarába, sem az apátnak minden 
faluban való megjelenése nem volt könnyű dolog. 
A földesúri bíráskodásnak tisztek állal való gyakor-
lása kifejezetten benn van Mária királyasszony 1391. 
évi oklevelében, a mellyel megengedte, hogy vala-
mint más nemesek és egyháziak, úgy a pannonhalmi 
apát is törvényes bíráskodást gyakorolhasson maga 
vagy tisztjei által nem csupán birtokos, hanem birtok-
talan jobbágyai és emberei fölött is, ezeket tehát 
birtoktalanság cimén se vonhassa a megyei bíróság 
a maga jogkörébe. Itt csak az általános elv érvénye-
sült, hogy az az illetékes biró, a kinek joghatósági 
területén az alperes lakik.3 

A földesúri bíráskodás történetében tulajdon-
képen két stádiumot különböztethetünk meg. Első 
stádiuma az, a mikor csak a kisebb vétségekre szo-
rítkozik, de nem terjed ki a törvényekben megálla-
pított bűntényekre, a melyeknek rendes bírája az 
illető j á rá s királyi bélyegese vagy a megye i spánja ; 
a második s tádium pedig az, a mikor nemcsak a 
kihágások, hanem a kisebb bűntények elbírálása is 
a földesúr és lisztjei meg falusi bírái elé tartozik, a 
nagyobb bűntények pedig fönn vannak tartva a 
királynak, illetőleg helyettesének, külön megbízott-
jának. 

A második s tádiumon lesz a földesúri bírás-
kodás immunitássá, mentességgé a megyei birói 
hatósága alól. Ezzel a földesúri terület mintegy külön 

1 Az Anjoukori budai márka 56 garas ^ 5 6 X 6 dénár = 
336 dénár ; (3 márka = ) 1008 dénár : 12 = 84. 

2 Pannonh. rendtört. II. 569. 1. 
3 Pannonh. rendtört. II. 582. 1. 
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kis megyévé lesz. Könnyen bekövetkezett pedig akkor, 
a mikor már vára is volt s a mikor a királyi vár 
megyéje közigazgatás és bíráskodás dolgában nemesi 
megyévé kezdett alakulni, a mikor a király maga is 
megszüntette bélyeges ( járás-)biráinak működését s 
helyükbe lépni engedte a megye nemeseitől, az ú. n. 
királyi szolgáktól választott «szolgabirákat».1 er. 

Óhitű és újhitű áramlatok a szocializmus 
eszmevilágában. 

(Különös tekintettel a magyar szociáldemokráciára.) 

IV. A történelmi materializmus kérdése. 
A történelmi material izmusnak mindkét részről 

igen sok gondolatmunkát szenteltek. Ez az az elmé-
let, mely a szocializmust, mint Marxék állítják, tudo-
mányossá teszi. Azért minekünk is részletesebben kell 
ezzel a kérdéssel foglalkoznunk, mint értekezésünk-
nek egyéb pontjaival. 

Az előző fejezetben tárgyalt bölcseleti anyagelvű-
séggel a történelmi-gazdasági materializmus így 
függ össze. Minden, a mi létezik, csak anyag. Azért 
minden történés, alakulás, fejlődés, a mit magunk 
körül látunk, anyagi, mechanikai folyamat. Mint ilyen 
szükségszerű, determinált . Marx — m o n d j a Bernstein -
kálvinista, Isten nélkül.2 Az egész emberi történelem 
szükségszerű, mechanikai folyamatoknak összesége. 
A kérdés m á r most ez: vájjon miféle anyagi erő-
tényező az, mely a történelemben vezet, hajt , dön t? 
Mi az egész történelemnek alapfolyamata, tengelye? 

Erre a kérdésre az óhitű marxizmus azt a fele-
letet adja, hogy a történelmi fejlődésnek meghatá-
rozó tényezőjét a mindenkor i anyagi termelőviszo-
nyok képezik. Ezek fölé, mint reális alap fölé, épül-
nek az eszmei kulturtényezőknek, a jognak, a vallás-
nak, a politikának, a bölcseletnek, az etikának és a 
művészetnek légies emeletei. Mindezek a gazdasági 
alapfolyamatnak puszta kísérőjelenségei, sánta vele-
járók, vagy cifraságok, sallangok. Az emberiség fejlő-
désében számbavehető szerepük nincsen. Itt a ter-
melő erők a mindenhatók.8 

íme, ez a gazdasági szempont egyeduralmának 
az elmélete. «Panökonomizmus», mely a szellemi 
kulturerőket az emberiség múltjából, jelenéből és 
jövőjéből kirekeszti. A történetbölcselet és a kon-
krét történetírás által — mint szívesen elismerjük — 
kelleténél nagyobb fokban elhanyagolt gazdasági 
tényező íme így ju t merész túlzás által egyedura-
lomra. Mintha az egész világ csak egy nagy gyár 
lenne. Mintha az embereknek egész tevékenysége 

1 Erdélyi, Magyarország társadalma 109. 1. 
2 Bernstein, i. m. 4. 1. 
3 A klasszikus helyek, a hol a szerzők a történelmi 

materializmust meghatározni igyekeznek, főleg ezek : Marx, 
Zur Kritik der Politischen Ökonomie, 1859, Kautsky-féle 
kiadás, XI. 1.; Marx, Der achtzehnte Brumaire, 1852, III. kiad., 
33. 1. ; Engels, Anti-Düliring. 286. 1. 

csak a vegetativ élet körül forogna. A gazdasági erők 
Marxék szerint elemi szükségszerűséggel működnek, 
ellenállhatatlan hata lommal megváltoztatják az osztály-
viszonyokat s ezzel minden t : a jogot, erkölcsöt, a 
vallást, a művészetet. Az ökonómiának adatott min -
den hatalom a mennyben és a földön. 

Engels elismeri ugyan egy alkalommal, hogy ők 
a túlzó idealistákkal szemben kénytelenek voltak 
túlozni 51 s itt-ott találunk kifejezéseket a marxizmus 
forrásaiban, melyek a gazdasági szempont minden-
hatóságának álláspontját e lhagyják: ám vannak vilá-
gos helyek úgy Marx és Engels munkáiban,2 melyek 
a panökonomizmust teljes merevségében hirdetik s 
ily értelemben tanítják azt kezdettől fogva a marxista 
dogmatikának őrei és művelői. 

A gazdasági erők — mondják az óhitűek — m a -
napság a kommunizmus felé ha j t ják az emberiséget. 
Gőzerővel dolgoznak a kapitalizmus megdöntésén. 
Elemi szükségszerűséggel végzik munká juka t s nem 
szorulnak a jogi, etikai, vallási, esztetikai sallangok 
segítségére. És hiábavaló minden szabódás. A gazda-
sági hatalmak keresztülhajt ják az üzemek összpon-
tosulását, tönkreteszik a kis és középiparosokat, 
egyre jobban elnyomorí t ják a proletártömegeket, 
mig végre meghozzák a nagy összeomlást s azon a 
«nagy napon» új erkölcstan, új vallás, új politika és 
új művészet születik meg az űj gazdasági viszonyok 
képére és hasonlatosságára. 

Ezt az elméletet a mi szociáldemokratáink jobb 
ügyhöz méltó buzgalommal plántálták bele a magyar 
munkásság gondolatvilágába. Megszámlálhatatlan azon 
népiratkák száma, melyek a történelmi materializ-
must fejtegetik, népszerűsítik és terjesztik. A szociál-
demokrata újságok a történelmi anyagelvűség szem-
pont jából bírál ják az ország politikai pár t ja inak el-
járását és a nemzet összes kulturtörekvéseit. A «Szo-
cializmus» cimű folyóirat hivatásszerűen ápolja a 
panökonomizmus elveit. Ismeretes, hogy a szociologia 
m á r régen elkészült a történelmi material izmusnak 
a kellő értékre való leszállításával, ám a mi marxis-
táink a szociologia eredményeiről nem igen vesznek 
tudomást. A legújabban közzétett óhitű marxista 
iratokat,3 melyeknek célja az ortodox eszméknek 
terjesztése, oly bevezetésekkel látta el Szabó Ervin, 
a melyeken a mai tá rsadalomtudományoknak javító, 
helyreigazító m u n k á j a meg sem látszik. Az igazhitű 
Marx-tan tehát vigan terjed országunkban. 

A nemszociálista kritika azonnal észrevette és 
méltatta emez elméletnek jelentőségét, de rögtön 
rámutatot t annak egyoldalúságára, túlzásaira és téve-

1 V. ö. Bernstein, i. m. 4. 1. 
2 V. ő. az előbb jelzett klasszikus helyeket. Azonkívül 

Woltmann, i. m. 236. és köv. 1. 
3 «Marx és Engels válogatott müvei», II. kötet ; fordí-

tották Bäsch Imre, Czizmadia Sándor, Kiinti Zsigmond és 
Szabados Sándor. Szerkeszti Szabó Ervin. Budapest, 1909. 
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déseire is. A szociológusok egész sorozata1 vette véde-
lembe az eszmei kulturtényezőket és visszaszorította 
a kellő határok közé a terpeszkedő ökonomizmust . 
Idővel a történelmi material izmusnak ujdonszerű és 
tetszetős gondolataitól megittasodott Marx-tanítványok 
is föleszméltek, a revizionizmus is fölszólalt vétó-
jával, annál is inkább, mert belátták, hogy a merev 
történelmi materializmus káros befolyást gyakorolhat 
a párt egész cselekvőségére. Kerékkötőt, bilincset 
láttak benne ; a történelmi anyagelvűség szelleme t. i. 
azt követeli, hogy a dolgozó nép a vakon működő 
gazdasági erőkre bízza a maga sorsát, vagy esetleg 
ezen erők munká jának merő siettetésére szorítkoz-
zék. Ez a szempont volt az, a mely a revizionista 
ellenbirálatot megindította. 

Bernstein veszedelmes egyoldalúságot és túlzást 
lát a történelmi materializmusban.2 Ne legyünk — 
úgymond — vakok. A termelő erők mellett észre 
kell venni és méltányolni kell minden kornak jogi, 
erkölcsi fogalmait, történeti, vallási hagyományait, a 
földrajzi viszonyok befolyását és mindenekelőtt az 
embernek természetét, mely szellemi képességekkel 
is van fölruházva.3 Az ökonomia nem magyaráz 
mindent és n e m is tesz mindent. A jövendő kom-
munizmus csak úgy lesz lehetséges, ha az emberi 
természet alaposan megnemesbül. Ámde erre a célra 
nevelni kell az embereket. Ezt a pedagógiai munká t 
a gazdasági erőkre bizni nem lehet. Azt várni, hogy 
a gazdasági fölfordulás a jellemeket egy csapásra 
megváltoztassa, oktalan optimizmus. Az emberi jel-
lemet más tényezők is alakítják. Az ökonómia csak 
egy a sok közül. A történelem folyamán az anyagi és 
szellemi erőtényezőknek egész komplexuma működik 
és nem könnyű eltalálni, hogy bizonyos korszakban 
melyik a döntő. A Marx-féle doktrinér erőszakoskodás-
sal szemben bizonyos eklekticizmust kell alkalmazni. 

Az ökonómiai végzet — mondja ezek a lapján 
Bernstein — nem uralkodik fölöttünk. Az eszme 
végre is legyűri az anyagot. A mint megismerhet jük 
és ura lmunk alá ha j tha t juk a természet törvényeit, 
ép úgy megismerhet jük a gazdasági erőket is és úr rá 
lehetünk fölöttük. A tudomány erőt kölcsönöz az 
egyeseknek és egész népeknek, hogy magukat a ter-
mészeti szükségszerűségek alól emancipál ják. És főleg 
a mai társadalom gazdag olyan ideológiákban, melyek 
a gazdasági élettől függetlenek. A mai társadalom-
ban bő tere nyilik az etikai befolyásoknak, a föl-
világosításnak, a nevelésnek, mely a termelési szük-
ségszerűségekkel szembehelyezkedik. 

Bax azt tartja, hogy Marxnak elméletét szinte-
1 P. o. L. Stein, Die Soziale Frage im Lichte der Philo-

sophie, 1897. ; R. Stammler, Wirtschaft u. Recht nach der 
materialistischen Geschichtsauffassung, 1896. ; Th. G. Masaryk, 
Die pliilos. Grundlagen des Marxismus, 1898. ; Jehlicska 
Ferenc dr., Társadalmi Kérdés és Etika, 1908.; Giesswein 
Sándornak több értekezése a «Katholikus Szemlé»-ben ; N. K. 
Michajlowsky (orosz), Ob ekonomiceskom materializmje, 
Szentpétervár, 1909. 3 Bernstein, i. m. 7. 1. 3 U. o. 8. 1. 

tikussá kell tenni. A történelem haj tó erői között — 
mond ja ez a revizionista szerző — helyet kell szorí-
tani a spontán szellemi tényezőknek is. E célból a 
szűk anyagelvű kereteket szét kell feszíteni.1 Jaurès 
szintén érzi a panökonomizmus tarthatatlanságát s 
azért a történelmi materializmust összeforrasztani 
igyekszik a történelmi idealizmussal. Azt hangoz-
tatja, hogy eme két álláspontot egy magasabb egy-
ségben ki kell békíteni egymással.2 A gazdasági 
viszonyoknak szerepe kétségenfölül nagy, ámde az 
emberi agynak eredeti, nem-anyagi alaperői is vannak, 
melyek a gazdasági életet befolyásolják.3 «Ezért — 
úgymond — nem értek egyet Marx-szal abban, hogy 
a vallási, politikai és erkölcsi fogalmak semmi egye-
bek, mint a gazdasági eseményeknek visszatükröző-
dései.»4 A társadalom fejlődésében nemcsak a termelő 
erők mechanizmusát kell meglátni, hanem az emberi-
ségnek az igazság után való ideális törekvését is. Az 
emberek t. i. évszázadok hosszú során át oly társa-
dalmi rendre törekedtek, amely az ember fogalmá-
nak, az igazságnak, az adott helyzetnél jobban meg-
felelt. Főleg ennek a spontán emberi tevékenységnek, 
az igazság és emberiség eszméje által vezérelt kitartó 
küzdelemnek kell tulajdonítani, hogy a «rabszolgaság 
fölváltotta az emberevést, hogy a rabszolgaság helyébe 
a jobbágyi állapot lépett, hogy a jobbágyságot a bér-
munka követte és hogy a bérmunkát a kollektivista 
és kommunis ta társadalmi rendszer fogja kiszorítani».5 

Az eddigiekből is kitűnik, hogy a revizionizmus 
Marxnak eredeti merev t anán hatalmas réseket ütött. 
Az összes reformisták között azonban Baranowsky 
az, a ki a történelmi materializmust a legjobb és 
legtanulságosabb kri t ikának vetette alá. Az ő bírá-
latánál, mellyel m a j d n e m mindenben egyetértünk, 
egy keveset meg kell ál lnunk. Baranowsky szemére 
lobbant ja Marxnak, Engelsnek és az ő igazhitű 
tanítványaiknak, hogy durván egyszerűsítenek. Az 
emberi cselekvésnek t. i. igen sok, szövevényes 
indító oka van. A motívumoknak nagy számából 
Marxék csak egyet ragadnak ki, t. i. a gazdasági 
érdeket. Ezt is a közvetlen önfentartás szűk értel-
mében veszik. Ebben a lélektani elszegényedésben 
Marxék még az úgynevezett «Aufklaristák»-nál is 
tovább mennek. Ezek t. i. a gyönyör után való 
vágyban látták az emberi cselekvésnek sarkantyúját, 
Marx még szűkebb körre szorítja az emberi akara-
tot. 0 a gyönyörnek csak egy nemét ismeri el, a 
közvetlen életfentartás gyönyörét. Az embernek egyéb 
szükségleteit, haj lamai t lebecsüli s történetileg döntő 
erőnek csak a létfentartás igyekezetét tartja.6 

1 Bax, «Die Zeit», 1896. július 11. «Die materialistische 
Geschichtsauffassung c. cikk. ; aztán «Neue Zeit», 1896/7. 
«Die Grenzen der materialistischen Geschichtsauffassung». 

2 V. ö. «A társadalom fejlődésének törvényei», Jaurès 
és Lafargue vitája, ford. Holló Jenő. Budapest, 1907., 11. és 
köv. 11. 3 Holló, u. o. 16. 1. 4 U. o. & U. o. 17. 1. 

6 Jugen Baranowsky, i. m. 40. 1. 
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Marx—Engels szerint az embernek előbb 
ennie, innia, ruházkodnia kell s csak azután űzhet 
politikát, bölcselkedhetik, imádkozhatik stb. Ezzel 
szemben Baranowsky így okoskodik. Igaz, hogy «pri-
m u m vivere, dein philosophai!.» De ez a tény nem 
magyarázza meg azt a viszonyt, mely a közvetlen 
anyagi élelmi szereknek termelése között egyrészt, 
az állam, művészet, vallás között másrészt fennáll. 
A dolog nem olyan egyszerű. A termelés csakugyan 
sok tekintetben föltétele a politikának, a bölcseletnek 
és a val lásnak; ámde, mint látni fogjuk, sokszor a 
politika, az erkölcs, a vallás, a művészet alapja és 
haj tó ereje a termelésnek.1 

Vegyük p. o. a ruházkodásnak nagy, fontos ter-
melő ágát. A ruházatot nélkülözhetetlen életszükség-
letnek szoktuk tartani. Pedig a modern népismerettau 
képviselői, mint Lippert, Spencer, Ratzel, Gurewitsch 
érvényes adatokkal bizonyítják, hogy a ruha kezdet-
ben csak pipere, dísz volt és csak később vált élet-
szükségletté. A természetember hiú ; érvényesülni, 
ki tűnni vágyik. Erre való a pipere, a sallang. Félig 
meztelenül jár , de a piperének nem szabad hiányoznia. 
A néger ember a hidegben is ruházat lanul jár , disz-
í libáját azonban sokszor tikkasztó hőségben is fel-
veszi és parádézik benne. Nem annyira az élet-
szükségletnek szolgál tehát a ruha ezeknél a kezdet-
leges embereknél, hanem inkább az osztályfölény-
nek, a megkülönböztetett társadalmi helyzetnek fel-
tüntetésére való. így foly be a tetszésvágy, a politikai 
és társadalmi érvényesülés vágya a termelés eme 
fontos ágára m á r a kezdetleges népeknél is. A ruház-
kodásra a nevezett mot ívummal kapcsolatban sokszor a 
vallási szempontok is mértékadók s manapság is a női 
nemnél a tetszésvágy,'illetve a nemi ösztön, mely sokszor 
emez mögött rejlik, kiszámíthatatlan mértékben hat 
a ruhakészítés termelőágának föllendítésére. Mily 
fontos iparág a piperecikkek és a vászonnemiiek 
termelése ! Franciaország összes kiviteli cikkei között 
első helyen a selyem szerepel. A történelmi mater ia-
lizmus eszerint nagyon téved, mikor azt hiszi, hogy 
a gazdaság szuverén hajtóerő, mely mindent alakít, 
fejleszt, maga pedig idegen természetű befolyások-
nak alávetve nincsen. Jehlicska Ferenc dr. 

"Egyházi B u d a p e s t . Harangkondulás vészfelhő jelentkezésére, 
viláe így lehet jellemezni azt a felszólalást, mely Kalocsa 

' L érsekének ajkairól a főrendiház jan. 24-iki ülésében 
tiromt^a. i i a n g Z O t t el. Ez a főpásztori felszólalás is az egyházi 

világkrónika körébe tartozik és azért azt itt teljes szö-
vegében közöljük, a mint szóról-szóra következik: 

«Méltóságos Főrendek ! Állásomnak és törvény-
hozói tisztemnek tartozó köteles nyíltsággal kényszerü-
lök kijelenteni, hogy őszinte sajnálatomra nem vagyok 
azon szerencsés helyzetben, hogy a bemutatkozó új 
kormányt bizalommal üdvözölhessem. Sem mint katho-

1 U. o. 43. 

likus, sem mint magyar ember nem fogadhatom bizalom-
mal azt a kormányt, mely már összetételében is a ka-
tholikus honpolgárokkal szemben oly bántó sérelmet 
és provokálást tanúsít, hogy méltán lehet attól tartani, 
hogy nem épen scrupulosus lelkiismereténél fogva a 
nemzet alkotmányos érzelmei és érdekei iránt sem fog 
több figyelmet és érzéket mutatni. (Úgy van!) 

Habár nincs rá írott törvényünk, mégis 1867. óta 
úgy az ország közvéleménye, mint az összes eddigi 
kormányok — az egyházpolitikai harcok idején hiva-
talban voltakat sem véve ki — magától értetődő do-
lognak tartották, hogy a mindenkori kultuszminiszter 
más, mint katholikus vallású nem lehet. Ez a méltá-
nyos gyakorlat, ez az igazságos közvélemény, azt hi-
szem, nem annyira a katholikusok számbeli többségére, 
mint inkább azon főfontosságú körülményre támaszko-
dott, hogy nálunk a kultuszminiszter egyszersmind a 
főkegyúrnak képviselője és megbízottja is s így a ka-
tholikusok legvitálisabb vallási érdekeibe, legfontosabb 
egyházi belügyeibe állásánál fogva oly ingerenciát gya-
korol, mely logikai szükségszerűséggel követeli, hogy 
az illető ezen érdekek és ügyek iránt kellő érzékkel és 
tájékozottsággal bírjon. És épen azért e körülmény a 
másvallásúaknak e téren való szereplését lia nem is 
jogi, de mindenesetre méltányossági és illendőségi szem-
pontból egyenesen kizárja. (Ugy van!) 

Nem enyhíti, sőt fokozza a sérelem súlyos voltál 
az a körülmény, hogy az új kultuszminiszter állítólag 
katholikusnak született és csak később tért át az uni-
tárius vallásra ; mert ezen tén3'e egymagában is eléggé 
mutatja, mily kevésre becsüli a katholikus vallást és 
mennyire nem fekszik szivén a katholikus érdekek elő-
mozdítása. A köztapasztalás szerint ugyanis a vallás-
változtatók rendszerint nagyobb ellenszenvvel viseltet-
nek az elhagyott katholikus vallás iránt, mint a szüle-
tett más vallásúak. Legyen elég e tekintetben a szabad-
kőmüvések példájára hivatkoznom, kik — ha formailag 
nem is, de tényleg szakítanak az egyházzal és azért 
általában elkeseredett ellenségei a katholikus vallásnak. 
Ily körülmények között méltán lehet attól tartani, hogy 
az új kultuszminiszter úr alatt a katholikus ügyek és 
hithű katholikus férfiak elég mostoha elbánásban fog-
nak részesülni. 

Nem nyugtat meg engem azon körülmény sem, 
hogy az új kultuszminiszter úr liivataloskodása csak 
ideiglenesnek, rövid időre szólónak van kontemplálva 
és hogy ő tulajdonképen nem is kultuszminiszter, 
hanem csak a kultusztárca ideiglenes vezetésével meg-
bízott igazságügyminiszter. Mert itt első sorban elvi 
kérdésről van szó. Egy más vallású egyénuek a kul-
tusztárca teendőivel, habár csak ideiglenes jellegű meg-
bízatása által oly praecedens van alkotva, mely köny-
nyen vezethet az eddigi méltányos gyakorlatnak, vala-
mint általában a katholikus érzelmek és érdekeknek 
további megsértésére, sőt teljes figyelmen kívül hagyá-
sara is. Egyébként, hogy az új kultuszminiszter úrnak 
ideiglenes jellegű hivatalviselése gyakorlati szempont-
ból sem Ígérkezik oly ártalmatlannak, mint a hogy ezt 
talán gondolni lehetne, az eléggé kitűnik a lapoknak 
azon szenzációs híradásából, hogy az új kultuszminisz-
ter úr átmeneti hivataloskodásának rövid idejét is a 
minisztérium kebelében egy a katholikusokat mélyen 
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sértő és felháborító intézkedés keresztülvitelével szán-
dékozik emlékezetessé tenni. 

Nem tehetek róla, méltóságos főrendek, de nem 
fojthatom el azon már fentebb kifejezett aggodalma-
mat, hogy azon kormány, mely ily könnyen bánik el 
az ország többségét képező honpolgárok vallási érde-
keivel és méltányos kívánalmaival, az a nemzet alkot-
mányos érzelmeit és érdekeit sem fogja nagyon komo-
lyan venni. És épen azért, midőn a katliolikusokon 
elkövetett sérelem ellen ünnepélyesen tiltakozom, kény-
telen vagyok egyszersmind az új kormány iránti bizal-
matlanságomnak is nyilt kifejezést adni.» 

Mit mondjunk a kalocsai érsek úr felszólalásához ? 
Nem mondhatunk, mert az annyira tökéletes, csak 
járulékképen két dolgot. Első az, hogy a katholikus 
egyház védelme semmiféle politikai változástól nem 
korlátozható kötelesség. Második az, hogy legalább is 
érthetetlen dolog, hogy apostoli királyság területén 
ez a sérelem, a melyet Kalocsa érseke felpanaszolt, 
előfordulhatott. 

¥ 

R e i m s . Luçon bibornok, reimsi érsek, megjelenése 
és nyilatkozata a törvényszék előtt — abban a kártérí-
tési polgári perben, melyet ellene Marne département ál-
lami tanítói azon a cimen, mert ő is aláírta azt a 
főpásztori körlevelet, a melyet az állami tanítók ma-
gukra sérelmesnek és károsnak tekintenek, a nevezetes 
megnyilatkozások sorában fog szerepelni Franciaország 
és az egyház történetében. Szórói-szóra közöljük ezt a 
nyilatkozatot is, a mint következik: 

«Midőn az iskolai tankönyvekről szóló főpásztori 
levél miatt törvény elé idéztettem, első kérdésem ma-
gamhoz az volt, megjelenjek-e vagy nem. Lelki hiva-
talomnak egy tényéről van szó. Mióta Urunk Jézus 
Krisztus a két hatalmat elkiilönözte, ebben az ügyben 
itt Istenen kívül csak az egyház fejétől függök. Hogy 
azonban ki ne vonjam magam oly cselekedetem követ-
kezményei alól, a melyért minden tekintetben helyt 
állni kész vagyok, azután hogy megmutassam, meny-
nyire készek a püspökök kötelességök teljesítéseért, 
különösen pedig a hit és a valódi jog szent ügyéért 
mindent elszenvedni, megjelentem ime a bíróság előtt. 
Ez azonban a lelki fegyelem alól való különös kivétel 
alapján történt. Elismerem, hogy a perbe fogott ok-
mányt aláírtam, székesegyházamban felolvastattam és 
annak kihirdetését egyházmegyém minden temploma 
számára kötelezővé tettem. Reám tartozik most, hogy 
minden tévedést eloszlassak, a tényeket megállapítsam 
és az idevágó elvekre rámutassak. 

A püspökök levelét nem politikai tekintetek sugall-
ták, célja nem az, hogy valamely pártnak tegyen szol-
gálatot. Más célra nem irányul, mint csupán arra, hogy 
a szülők meglássák a veszedelmet, melyben a gyermekek 
hite és erkölcsei bizonyos tankönyvek és élőszóval adott 
tanítás, mondhatni az egész tanítási módszer útján 
forognak. A mi panaszunk, hogy az állami iskola 
nálunk az elkereszténytelenítés eszköze, nem támadás 
a törvény vagy országunk kormányformája ellen. 

Egy másik tévedés. Azt mondják, hogy mi a vi-
lági tanítóknak ellenségei vagyunk. Világi tanítók réges-
régóta voltak s köztük és plébánosok között a legszí-
vélyesebb viszony állt fenn. Mi nem váltunk a világi 

tanítóság ellenségévé, mi egyáltalában soha senkinek 
ellenségévé nem leszünk. Azonban az istentagadó, isten-
ellenes tanításnak kénytelenek vagyunk a leghatározot-
tabban útját állani. Midőn az ily iskolákat kifogásoljuk 
és megrójuk, az államnak ép úgy szolgálatot teszünk, 
mint az egyháznak, Franciaországnak ép úgy, mint a 
keresztény családnak. 

A püspökök levele, mely a francia püspöki karnak 
kizárólagosan saját müve, nem tett egyebet, mint meg-
állapított egy évek óla fennálló és ismert tényt, a mely 
napról-napra sűrűbb általánosságra tesz szert, t. i. hogy 
a tanítóság az állami iskolákban oly könyveket és el-
járási módokat használ, melyek az erkölcsökre vesze-
delmet hoznak. 

Hogyha a dolgok folyását figyelemmel kísérjük, 
lehetetlen észre nem vennünk, hogyan helyez némely 
iskola, sok iskola tant és tant, morált és morált, tör-
ténelmet és történelmet egymással szembe, úgy őszintén 
és becsületesen gondolkozó embernek lehetetlen kétel-
kednie a fölött, hogy itt az ország elkeresztényteleníté-
sének a munkája folyik. Nekünk püspököknek Istentől 
kirótt kötelességünk, hogy híveinknek a hit igazságait 
s az erkölcs törvényeit hirdessük, még pedig úgy, hogy 
őket a veszedelmek ellen felvértezzük. Ámde ezt nem telje-
síthetnék, ha nem volna szabad beszélnünk. Mi kényte-
lenek vagyunk a gyermekeket fenyegető veszedelmekre 
rámutatni, kik magukat védeni nem képesek. Vájjon 
méltó utódai lennék-e azoknak a püspököknek, kik 
Franciaországot nagyra nevelték, hogyha némán szem-
lélnők az ő művük lerombolását minden erőnk latba-
vetésének elmulasztásával azok ellen, kik azzal dicsek-
szenek, hogy ezt az örökséget tönkre tenni akarják? 

Mi tehát püspöki hivatalunk kötelességét teljesítet-
tük csupán. De mi ezzel egyúttal jogot is gyakoroltunk. 
Mi ezt a jogot nem emberektől kaptuk, hanem Jézus 
Krisztustól, a mi Istenünktől, a ki bennünket azzal a 
küldetéssel bizott meg, hogy minden népet tanítsunk. 
Ezt a jogot tőlünk senki el nem veheti. Semmiféle 
emberi tekintet nem akadályozhat meg minket abban, 
hogy ezt a kötelességet teljesítsük. A panaszos tanító-
ság a vita tárgyát az elvek magaslatáról a magánérde-
kek kérdéseinek sorába szállította le. Azonban e mögött 
a hasznossági követelések mögött olt rejlik, akár be-
vallják, akár nem, az a vágy, hogy a mi püspöki tanító 
tekintélyünkön üssenek csorbát. 

Én, biró uraim, a kérdést megillető helyére állítot-
tam vissza. Aggódás nélkül várom Ítéletüket, mert meg 
vagyok győződve, hogy a bíróság a mi szabadságunkat, 
vagyis jogunkat arra, hogy a megtámadott hitet meg-
védelmezzük, el fogja ismerni. Franciaország ezt a 
jogszolgáltatást szentesíteni fogja ; mert Franciaország-
nak sokkal magasabb a lelkülete, hogysem fel nem 
fogná és el nem ismerné, hogy mi itt a lelkiismeret védői 
és a szabadságok legszentebbjének oltalmazói vagyunk, 
képviselői két oly erőnek, a melyeket soha a földnek 
semmiféle hatalma sem semmisíthet meg.»* —y—la. 

* íme, hova került az egyház Franciaországban. Törvényszék 
elé került, hogy szabad-e neki mukkannia. Nálunk is előbb-utóbb 
oda fog kerülni, ha az apostoli királyi hatalom oly könnyen és 
gondtalanul ráereszti a szabadkőművességet és az egyház többi 
ellenségeit az egyházra, mint a mult század 90-es* éveinek elején 
tette ; no meg természetesen akkor, hogyha mi katholikusok fejünkre 
engedjük nőni a szabadkőműves uralmat. 
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D ie Got the i t Christi. Konferenzen, gehalten in 
der Hof- und Domkirehe zu Graz von P. Reginald M. 
Sehultes, O. Pr. (Graz, 1310. Verlag Ulr. Mosers' Buch-
handlung (I. Meyerhoff.) K 1.60. 

A fiatal, tudós dominikánusnak már három éven 
keresztül tartott s mindannyiszor nyomtatásban meg-
jelent konferenciái a legjobb cáfolata amaz idegenke-
désnek, a mellyel bizonyos körök az ilyen irányú szónok-
latokat és műveket fogadni szokták. Előkelő közönséget 
láttunk szószéke körül, a mely a vallási épülés melleit 
azon vádak és támadások megfelelő cáfolatát is akarta 
hallani, a melyektől csakúgy hemzsegnek a közkézen 
forgó újságok és könyvek. Hogy pedig e beszédek utó-
lagos kiadása nem fölösleges dolog és hogy az ilyen 
irányú, majdnem meddőnek mondható irodalom meg-
termékenyítésére irányuló törekvés nem hálátlan fela-
dat, bizonyítja a tetszés, a mellyel előbbi konferenciáit 
fogadták. (Die Urgeschichte der Menscheit; Wunder 
und Christentum.) 

Az előttünk fekvő könyvecske tárgyára nézve logi-
kusan csatlakozik korábbi konferenciáihoz s azzal a 
kérdéssel foglalkozik, a mely úgy a tudomány, mint a 
szépirodalom részéről a leghevesebb támadások cél-
táblája (1. old). E támadások célja a történelmi keresz-
ténység létjogosultságának kétségbevonása, a melynek 
helyére a «modern» kereszténységet akarják állítani 
(2. old.) Manapság minden e kérdéssel foglalkozó modern 
tudósnak (Harnack stb.) és költőnek (Rosegger) meg-
van a maga Krisztusa, a kiben ráismerünk ugyan az 
illető törekvéseinek és eszméinek hasonmására, de nem 
arra a Krisztusra, a kit a történelem elénk állit (62 old). 
Hányan találkoznak az ilyen művek olvasói között, a 
kiket, mint egy Ruvillet, épen ezen torzképek vezetnek 
az igazság megismeréséhez? A legtöbben elveszítik hi-
tüket és nagyrabecsülésüket az Istenember és a pozitív 
kereszténység előtt. Ezeknek akar a müvecske tárgyi-
lagos tájékoztatást nyújtani e küzdelem mibenlétéről, 
ezeknek kétségeit akarja eloszlatni Krisztus istenségéről 
és a megtestesülés lehetőségéről. 

Ha ezt a címben jelzett egységes tárggyal foglal-
kozó könyvet tekinljük, bátran mondhatjuk, hogy a 
mennyire az egyes részek beszédjellege megengedi, 
összefüggő egésszel állunk szemben. Miután eloszlatja 
olvasóinak kétségeit Krisztus Istenségéről, a pogányok, 
eretnekek s magának az Úrnak tanúbizonyságaiból s 
néhány rpvid, de valóban megkapó erős vonással meg-
rajzolja a modern Krisztusok képét (1—7. konferencia), 
elvezet bennünket a nagy titok mélyébe, kifejti lehe-
tőségét (9.), okát (10.) és a megtestülés módját, (8.) Ebből 
a szempontból ki tűnő szolgálatot tesz nemcsak a hi-
tükben megingatott lelkeknek, hanem mindazoknak, a 
kik ebben a ma annyira összekuszált kérdésben tájé-
kozódni, vagy másokat tájékoztatni akarnak. Rövid, de 
tartalmas cáfolatát találják benne a modern apostolok 
főbb csoportjainak (Harnack, Rosegger, Hegemann). 

Ha pedig az egyes részeket mint beszédeket akarjuk 
jellemezni, arra az erős logikára kell elsősorban is 
utalnunk, mely meggyőző erővel fogja össze a pogányok-
nak jól ismert tanúbizonyságait a kereszténység létezé-
séről s kimutat ja , hogy a keresztényeket csakis Krisztus 
istenségében való hit bátorította a halálra. (1.) Majd 
Harnack állításait boncolgatja és cáfolja hasonló erő-

vel s rámutat, hogy mily rettenetes Ítéletet mondanak 
Harnack és követői a «megtévesztett» kultur-népekről. 
Megdöbbent a protestáns-rationális irányt elitélő kö-
vetkeztetése : «Krisztus istenségében való hit specifikus 
katholikus tétel» — de e következtetést jól megokolt 
előzményekből vonta le — Harnack és a protestánsok 
magok szolgáltatták hozzá az anyagot. Hasonló logi-
kával találkozunk a többi beszédekben is. Ez az erős 
.oldaluk — mert a különben megnyerő külsejű szónok 
hangjában hiányzik az a behizelgő-csengés, a mely utat 
szokott nyitni a hallgatók szivébe s így minden erejét 
abban kell összpontosítania, hogy értelműket bilincselje 
le s így hasson akaratukra. Emellett azonban nem untat 
száraz bölcselkedéssel, a melyből hiányzanék egyrészt 
a szónoki erő, másrészt a természetfölötti motiválás. 
Főleg az utolsó három konferencia, mint szónoki mű 
is kitűnő ; a természetfölötti érvek pedig, a melyek az 
ilyen szónoklatokban könnyen háttérbe szorulnak, min-
denütt méltó helyet nyernek. 

Különösen sikerültnek tart juk a modernek ellen 
tartott konferenciáit. Majdnem mindegyik beszédben 
kapnak ugyan tőle egy-egy oldalvágást, de a polémiá-
ban való ügyességét különösen ott mutat ja meg, a hol 
ex professo foglalkozik velők. Harnack ellen tartott kon-
ferenciája különösen dicséri a szónokot. Magam is tanúja 
voltam a hatásnak. Kár, hogy nem értettem meg két 
uri embernek a megjegyzését, azt hiszem szép dicséretet 
írhatnék le — idegen szájból ! 

A könyv használhatósága a szónokok részére főleg 
a világos beosztásban és elrendezésben keresendő. Elő-
segíti használhatóságát a tartalomhoz csatolt áttekintés 
a beszéd egyes részeiről és l'ontosabb gondolatairól. 
Melegen ajánlhat juk mindenkinek. Sok jó gondolatot, 
helyes dogmatikai felfogást és a kérdésben biztos tájé-
kozódást talál benne az érdeklődő. 

Horváth Sándor O. P. 
* 

S c h e m a t i s m u s W e s p r i m i e i i s i s 1 9 0 9 . A Schema-
tismus (egyházmegyei névtár) nem irodalmi termék. 
Természetesen a mult évről szóló s a minap megjelent 
veszprémi se köti le figyelmünket e helyen, mint Schema-
tismus, hanem igenis az az adaléka, mely a «Riblio-
graphia Dioecesis Wesprimiensis» címen a másik felét 
képezi s magában is egész kötetet képez (1—272. 1.). 

A bevezetést hozzá maga a megyés püspök, Hornig 
báró irta s ebből tudjuk meg, hogy azt az adalékot ő 
maga állíttatta össze Lukcsics dr. egyetemi tanárral 
azon alkalomból, hogy az 1009-ben szent István által 
alapított veszprémi püspökség és egyházmegye tavaly 
épen fönnállásának 900-ik évfordulóját töltötte be. Meg-
íratta, hogy mint mondja : «ut huius momenti historici 
memóriám opere quoque literario quo celebriorem 
reddamus». A fontos történeti évfordulót irodalmi művel 
is akarta emlékezetessé tenni. És valóban a leghaszno-
sabb fajtáját választotta, alapvetésül az egyházmegye 
történetéhez. Helyről-helyre menve egyházmegyéje összes 
községeinél összeállíttatta mindazon okmánytári vagy 
más irodalmi helyeket, a hol az illető község a múltban 
megemlítve, vagy a hol valami róla írva előfordul. 
Óriási szorgalom kellett ehhez, de így készen össze-
állítva minden hozzáértő örömmel látja rajta, hogy 
ezzel a püspök úr előkészítette a történeti anyagot, azt 
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az első alapvető munkát, mely minden történetíráshoz 
szükséges. 

Ez pedig nagyon dicséretes módja az ünneplésnek, 
a mint rendkívül hasznos munkát végez mindenki, a ki 
vagy megírja, vagy megíratja valamely egyházmegye 
történetét, vagy megiratását legalább előmozdítja. 

Nekünk a mai napig sincs nevére méltó, kimerítő 
magyar egyháztörténetünk. Meg is látszik rajtunk, mun-
kánkon, lelkesedésünkön, tervezgetéseinken, hogy saját 
multunk alapos ismerete talán az összes ismereteink 
között a leggyengébb lábon áll. Ha mi magyar katho-
likusok ismernők magunkat, ismernők őseinket, meg 
vagyok győződve, hogy mind a papság, mind a liivek 
lelkülete egészen más volna. Más volna az öntudatunk, 
ha részletesen föltárulna előttünk az a nagy munka, 
melyet egyházunk ennek a keleti fajnak civilizálása, e 
sokat szenvedett haza fönntartása, a sok belső és külső 
baj elhárítása körül végzett. Ez az öntudat és a múltnak 
ismert tanulságai nem engedhetnék, hogy mi kalho-
likusok ma — oly túlnyomó számunk dacára — oly 
jelentéktelen tényező legyünk ebben a hazában s a haza 
sorsának mai intézésében. S azonkívül jonban ismernők 
jogainkat is. 

Annak az óhajtott s részemről annyiszor emlegetett 
magyar egyháztörténetnek a megírása pedig csak úgy 
lesz lehetséges, ha előbb a tömérdek anyagot egyesek 
monográfiákban, apróbb részletekben s ezek között az 
egyes egyházmegyék történetének megírásában földol-
gozzák. 

Erre gondolt Hornig báró, a veszprémi mecenás-
püspök. Nem lévén egyházmegyéjének a története meg-
írva, az ünnepi pillanatban ehhez rakta le az alap-
köveket. Tudvalevőleg előbb már kiadatta a «Monu-
menla Romana episcopatus Wesprimiensis»-t 4 kötetben. 

Hát ez már irodalmi termék a javából, ez meg-
érdemli a megemlékezést. Vajha példája utánzásra 
találna; vajha mecenások és írók megszívlelnék már 
egyszer, mily nagy hiány nekünk, hogy nincs megirolt 
egyháztörténetünk s hogy rendszeres magyar egyház-
történetet az egyház jövendő papjai se tanulnak. 

* 

T e r m é s z e t b ö l c s e l e t é s v i l ágnéze t . Irta Had-
zsega Bazil dr. 1909. Ungvár. 305 1. Ára 6 korona. 

A természettudományt tudásunkban kiegészíti a ter-
mészetbölcselet. Míg amaz a természeti tüneményeket, 
azok összefüggését és közelebbi okaikat kutatja, odáig, 
a meddig az észlelet és kísérlet elér; a természetböl-
cselet az így megállapított adatokat kiindulópontul 
vévén, értelmes okoskodással tovább kutat, az okok 
okait : a végső okokat fürkészi, hogy betetőzze, teljessé 
tegye a természetről észlelés és kísérletezés állal szerzett 
tudásunkat. így lesz általa tudásunk igazán az, a mit a 
«tudás» tulajdonképen jelent : a dolgoknak végső okaik-
ban való megismerése. 

S ha már a természettudomány, a természetnek e 
félig — közelebbi okaiban — való megismerése a kevés 
megállapított igazság mellett a hipotézisek egész sere-
gével dolgozik, még nehezebb a tudásnak bevonulása 
abba a további birodalomba, melyet egykor Aristoteles 
iratait rendező Andronikus i^tà tpuaixá, az érzékit 
meghaladók birodalmának nevezett. Ez a természetböl-
cselet. Ebből érthető, hogy a helyzetet ismerők Paulsennel 

együtt miért botránkoznak meg annyira Haeckel köny-
nvelmüségén, midőn egyrészt a természettudomány 
határait nem tiszteli, másrészt a két tudományszakot 
és módszereiket összekevervén a természetbölcseletben 
éi etlen ifjú módjára gázol és soha ki nem mutatott téte-
leket szinigazságnak hirdet. Pedig ha már a természet-
tudománynak bármely ága a tudás szűk határaival 
szerénységre int, a természetbölcselet egyenesen alá-
zatosságra tanít. 

Csak fel kell nyitni Hadzsega könyvének első lap-
jait s akár csak az első kérdést vegyük elő: mi a test? 
mindjárt érezzük, hogy nem költői frázis, hanem valóság 
Tárkányi szava : Kimérte Isten a tudás határait. A fizika 
a testnél atomokról, achemia elemekről, min ta test leg-
apróbb részeiről beszél ; de ez nem elég, a természet-
bölcselet kérdezi: mi az atom, ini az elem, szóval mi 
az anyag maga? És nyomban szemben állunk a magya-
rázó elméletekkel, melyekbe beleszédül az ember feje : 
az atomizmussal, a dinamizmussal, a hylemoríizmussal 
szemben, majd felboncolásuk után következik a szerző 
végső felelete: a testek fizikai végső alkotója, a parány, 
két lényegi elvből alakul meg, melyeket Arisztoteles 
nyomán anyag és alak névvel jelölünk. Ennek a tételnek 
belátásos igazolása, azután a kél ellenkező elméletnek 
belátásos cáfolása: micsoda munka, mennyi elemzés, 
míg az ész benne megnyugvást talál ! 

Ilyenekkel foglalkozik Hadzsega könyve : ez a ter-
mészetbölcselet, 3 részben. Az első rész szól a testekről 
általában s elhat egészen az ősanyagig. A második 
rész szól a testekről részletesen, a harmadik a világ-
rendről. Az előbbiben vizsgálja a szerves testeket, az élet 
keletkezésével, az ösztönnel, a növényi és állati lélekkel 
együtt stb ; az utóbbiban kutatja a szervetlen és a szerves 
természet keletkezését (Kanl-Laplace-hypotezis, a spon-
tán generáció, a fajok keletkezése stb.), összefoglalván 
a ma felszínen levő tudós magyarázatokat. Kérdés 
kérdésre, nézet nézetre következik, míg végre rámutat 
arra, a mi a kérdésben a legvalószínűbbnek látszik. 

így készül az érvekkel megtámogatott világnézet, a 
felismert végső okok alapján. 

Az ilyen könyvnek a megjelenése legjobban jelzi, 
hogy irodalmunk csakugyan lendületnek indult. A nehéz 
fajtából való s azt is mutatja egyúttal, hogy vannak 
már, a kik a tudományért áldozni is tudnak, mivel az 
ilyen könyv nem fogy el úgy, mint valami regény vagy 
bulevard lap. Érdeme továbbá, hogy a - magyar iro-
dalomból is merít, sok érdemes iró emberünkkel talál-
kozunk benne; az igaz, inkább csak a saját embereinkkel, 
az ellenkező nézetüeket kevésbé keresi fel a saját 
müveikben. Pedig ez feltéllenül szükséges, valamint a 
külföldi materialistákat is nem elég főleg Gutberlet 
szép műveiből ismerni; őket magokat kell olvasni. 
A közvetlen benyomások mindjárt más szint adnának 
a szerző előadásának, valamint akkor látná csak, hogy 
ellenvetéseikkel sokszor nem oly könnyű végezni, a 
hogy műve után gondolná az olvasó. A kivel foglal-
kozunk, azt okvetetlenül a saját Írásaiból kell ismerni, 
másodkéz nem adja őt úgy vissza. Szerzőnknek egyik 
hiányos oldala, hogy sokat vesz át másodkézből. 
A másik, hogy az eredeti források gondos áttanulmányo-
zása után, látván azoknak több-kevesebb fontosságát, 
sok apró-cseprő másodrendű nagysággal nem foglal-
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kőznék; ezzel műve egyöntetűbb lenne s jobban dom-
borodnának ki magok a főbenjáró kérdések. 

Vidéki Írótól, az igaz, nehéz ilyesmit kivánni, az 
ilyen eljárás egész szakkönyvtárt tételez fel kéznél; de 
hát fsl kellett ezt említenünk, mivel csak ily módon ké-
szülaet igazán alapos szakmunka. 

Előadása elég könnyű és világos, közreadása előtt 
azonban a könyv egy kis stilisztikai átnézésre szorult 
volna ; ha t. i. néhány elaprózást törül, ha sok helyütt 
a latinizmusokat kisimítja, egyik-másik helyen pedig 
ha szabatosabban fejezi ki magát: műve sokat nyert 
volna értékében. Ily módon egyik-másik éive is csat-
tanósabb volna, mivel nem mindenik egyformán meg-
győző. 

De hát nálunk, a magyar talajon, örülnünk kell 
minden bölcseleti mű megjelenésének, mely a komoly 
tudományt szolgálja. A ki helyes világnézetet keres, sokat 
tanulhat ebből a műből ; jó lenne azonban, lia a közép-
iskolai fizika-tanárok is forgatnák, egészen más szemmel 
néznék a fizikát, mint most, sokszor a maguk egyol-
dalúságában. A vallástanárnak ugyanis senki se járhat 
annyira kezére, mint a terniészetbölcseietileg képzett 
fizika-tanár. Akár ő taníthatná a természet törvény-
szerűségéből az Isten létét. 

A szerző, körülményeihez képest, jó és hasznos 
munkát végzett, dicséret illeti meg érte. Dudek. 

A Szent-Pál-Társulat ügyéhez. 
Vettük a következő sorokat : 122/1910. 
Nagyságos Urunk ! 
A kolozsvári Szent Imre Egyesület örömmel 

üdvözli azokat, a kik a Szent-Pál-Társulatot párt-
fogásukba vették s a kik így egyszersmind arra törekesz-
nek, hogy a kath. restauració ifjú bajnokai t is 
segítsék. 

Különös örömmel üdvözöljük Nagyságodat, mint 
a ki lapjával segítő kezet nyújt ezen társulat fel-
virágoztatásához. 

Kérjük egyesületünk védőszentjét, szent Imre 
első magyar királyi herceget, adjon Nagyságodnak 
erőt, egészséget az ily nemes célokért való küz-
delemben. Igaz tisztelettel 

Kolozsvár, 1910 j a n u á r 29. 
Az egyesület nevében : Balúsy Endre, főtitkár. * 

Miről van szó ? A nagy eszméről, melyet Prohászka 
püspök űr vetett fel, hogy az ország vezetésére hivatott, 
de ma már hanyatló régi középosztályt, az intelli-
genciát, «.népből való intelligens férfi nemzedék föl-
nevelése által» kell fölfrissíteni. 

Ezt az eszmét fejtegettem s megvalósításának föl-
tétlen szükségességét mutogat tam egy cikksorozatban, 
tavaly szeptemberben. S ime most támadnak rá 
egymásután visszhangok ; ilyen a fönnebbi, a kolozsvári 
egyetemi i f jak Szent Imre Körének a viszhangja is. 

Az eszme tehát nem halt meg, sőt ime oda is 
beutat talált, ahol annak fontosságát szinte önmagukon 
érzik: az egyetemi ifjúság körébe is. Ez örvendetes 

jelenség s még örvendetesebb lesz, ha majd minden-
felé ver hu l lámokat ; ha a segítségre szoruló ifjúság 
lelkesedése s az öregebbek tettvágya egymással kar-
öltve az eszmét az életvalóságba viszi bele, ha a 
terv tényleg is megvalósul. 

Az általam «nemzeti munkaprogramnak» neve-
zett terv megvalósítása igazán nemzeti szükség, a 
szó legszorosabb értelmében vett: közérdek. S amint 
akkor kimutat tam, most is ismétlem, nem is oly 
nehezen indítható meg; szinte a ma meglévő anyagi 
eszközökkel lehetne országszerte megindítani : egy-
szerűen az iskolai, a ma igazán rendszertelen iskolai 
jótékonyság rendezése által. 

Máthé József úr a tervet az általa ajánlott Szent-
Pál-Társulat céljának szeretné kitűzni. Ez azonban 
csak forma, mely lehet ilyen, lehet más is, fő a terv 
maga s annak minél előbb való munkába vétele. 

Ez a visszhang, mely most m á r az if júságban is 
támadt, azért fontos, mivel sokszor igen nagy ügyek 
épen az ifjúság lelkesedésében találják élesztőjüket. 
Jól van ifjú bará t imi mozogjanak és terjesszék az 
eszmét: önökről, önök érdekeiről s önökben a magyar 
társadalom restaurációjáról van szó! Szerk. 

H. Olyan munka nincs. Nagyobb művek : Szemnecz : 
Kath. Autonomia 1897, Dudek: Autonomiánk 1899. Melichár : 
A kath. autonomia Magyarországon. 1907. A Szent-István-
Társulat könyvkereskedésében kaphatók. — Hátráléka nincsen. 

J . T ó t s ó v á r . Mint sok egyébbe, úgy a temetés végzésébe 
is lielyenkint sok profán és kegyeletet sértő elem csú-
szott be. A koszorúkon kezdve — a városban, a búcsúztató-
kig — a falun sok mindenfélét kellene redukálni rajta, hogy 
megint a keresztény szellem és a halottak iránt tartozó kegyelet 
kifejezője legyen. Alaposan kellene reformálni s első sor-
ban minden üzleti elemet ki kellene belőle űzni. Kell, hogy 
az egyház ismét gondozásába vegye. A reform sok oknál 
fogva lassan fog menni, de fölülről jövő rendelkezésekkel 
kellene megindulnia. Hogy egy káplán a végtelenbe menő, 
sokszor a komikummal határos és a valóságot csak kivételesen 
kifejező falusi búcsúztatókon alig változtathat valamit, onnan 
gondolom, mivel minden «strófa» jövedelme a kántornak. Espe-
res-kerületi gyűlésekből kellene ez iránt a mozgalomnak meg-
indulnia. 

"A. 1910 végéig van előfizetve. 
M. T e m e s v á r . Az előfizetés rendben van, csak a 

bélyegtöbblet Rómába 3 K 60 fill. 
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Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27, 

Bűnbocsánat az ősegyházban. (i.) 

A bűnbocsánat útja ná lunk katholikusoknál a 
gyónás, vagy mint egyetemlegesen nevezzük: a 
penitenciatartás szentsége. Magunkba szállva, föl-
keressük a gyóntatószéket s a lelkiatyával végezzük 
el lelkiügyünket. A mi bűnval lomásunk és az ő — 
Isten nevében gyakorolt — föloldozása minden bűntől 
való tisztulás útja, melyen egyúttal bűnösből meg-
igazultak, vagyis ismét Istennek fogadott gyermekei 
leszünk. S ezt a módot és utat követjük mindannyi -
szor, ahányszor csak szükségét érezzük. 

Tehát gyónó és gyóntató; illetőleg amannak 
részéről a bánat, gyónás és elégtétel, emennek részéről 
pedig a bűnbocsátó hatalom, vagy mint az evangélium 
nyomán (Máté 16, 19.) nevezni szokás: a kulcsok 
hatalma, azok a konstruktiv elemek, melyekkel ma, 
a trienti állásponton, naponkin t találkozunk az egy-
házi életben, midőn bűnmegbocsátásról van szó. 

Azonban nem ilyen egyszerű és világos a helyzet, 
ha a dogmatörténet területére lépünk s ha a bűn-
bocsánat végbemenésének módjá t tisztán történeti 
szempontból a régi keresztények életében, szóval az 
ősegyházban keressük. Szinte megdöbbent a felelet, 
a mit e kérdésre a legdivatosabb dogmatörténetirók, 
Harnack, ' Seeberg,2 Loofs 3 adnak. Ezek szerint a 

1 Harnack, arról beszélvén, hogy az őskereszténységben, 
az akkori fölfogás szerint, a súlyosabb bűnösök egész a 
III. század elejéig csak az Istennél, a túlvilágon, nyerhettek 
bocsánatot, ezt írja : «Die Regel entsprach doch der uralten 
Auffassung, dass die Christenheit eine Gemeinde der Heiligen 
sei, dass es keine, die Taufe in allen Fallen wieder ersetzende, 
ihr also gleichwertige Handlung gebe, und dass Gott allein 
Sünden vergeben könne. Im Ganzen muss die Praxis dieser 
Regel entsprochen haben : aber es bürgerte sich im Laufe der 
zweiten Hälfte des II. Jahrhunderts die Gewohnheit ein, fü r 
die meisten, ja vielleicht für alle Sünden eine einmalige Busze 
nach öffentlicher Exliomologesis zu gewähren». Lehrb. der 
Dogmengeschichte. 1894. 1. 403—4. 1. Tehát hogy a mai peniten-
ciatartás szentsége akkor még teljesen ismeretlen volt. 

2 Seeberg a 140 körül irt Hermas <• Pastor»-áról mondja 
«Hier treten uns zuerst die Umrisse einer kirchlichen Busz-
sakramentes entgegen : Sünden, die an sich unvergebbar sind, 
können durch besondere göttliche, resp. kirchliche Erklärungen 
vergeben werden». Lehrb. der Dogmengeschiclite. 1908.1 127.1. 
Ez már az egyszeri bocsánatra való korlátozást nem ismeri. 

3 Loofs : «Die Kirche galt als die Gemeinde des sicheren 

fönnmaradt II. századbeli iratok arról tanúskodnak, 
hogy az a kor még semmiféle a lakjában sem ismerte 
a mai értelemben vett gyónást, hanem a hivek 
szemében maga az Isten volt a bűnmegbocsátó, a kihez 
bűntuda tukban közvetetlenül fordultak bocsánatért. 
Azt mondják ezek az irók, hogy az egyház e nemű köz-
vetítésével, vagyis a kulcsok hatalmával, először csak 
a III. században (Kálixt pápa később megbeszé-
lendő edictumában) találkozunk, a mely hata lomnak 
az egyházi elöljárók részéről történt igénybevételével 
hogy egyúttal az egyháznak addigi fogalma is meg-
változott, amennyiben az egyenlők, a «szentek társa-
ságából» üdvintézménnyé, más szóval hierarchikus 
társasággá alakult át. 

Annyit jelent ez természetesen, mint hogy a bűn-
bocsánatnak az egyház közvetítésével történő mai 
módja (a papnak történő gyónás) egy későbbi 
hatalmi alakulás, melynek gyökerei nem az első 
keresztény talajból, nem Krisztus intézkedéséből táp-
lálkoznak.1 

Bűnbocsánat tekintetében ebben állna a kü lönb-
ség a ma és a hajdan között. 

Egy más alkalommal2 m á r bemutat tam ezeket 
az imént megszólaltatott dogmatörténeti rókát s onnan 
úgy ismerjük őket, mint a kik kifejezetten a Luther-
féle vallási rendszer igazolását tűzték ki kutatásuk 
föladatául. Tehát nem a történeti, hanem a felekezeti 
érdek vezeti őket kutató munká jukban . Azért az ős-
keresztény bűnbocsánat módjáró l kialakult eme 

Heiles, in der, damit dem Urteil Gottes nicht scheinbar 
vorgegriffen werde, offenbare Sünder nicht geduldet werden 
konnten. Die Möglichkeit, dass Gott solchen Sündern, wenn 
sie Busze täten, dennoch vielleicht verzeihen werde, war 
damit nicht negiert. Doch ist diese strenge Praxis früh 
(Ilermas) durchbrochen». Leitfaden zum Studium der Dog-
mengeschichte. 1906. 205. 1. 

1 Csak úgy mellékesen jegyzem meg, hogy ennek ép az 
ellenkezőjét állította a trienti zsinat a XVI. században a 
reformátorok hasonló fölfogásával szemben. «Si quis nega-
verit, confessionem sacramentalem vei institutam vei ad 
salutem necessarian! esse iure divino ; aut dixerit, modum 
secrete confitendi soli sacerdoti, quem Ecclesia ab initio 
semper observavit et observât, alienum esse ab institutione et 
mandato Christi, et inventum esse humánum, a. s». (Sessio 
XIV. c. 6) . Denzinger: Enchir. Symbolorum. 1908. 305 1. 

2 Beligio. 1909. 673. 1. 
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nézetükbe se nyugodhatunk bele, hanem azt tudo-
mányos revízió alá fogjuk, a mit úgy hiszem leg-
tárgyilagosabban úgy végezhetünk el, ha egyenesen 
magukhoz az ősi forrásokhoz, a II. századbeli ira-
tokhoz fordulunk s magunk tanulmányozzuk ott a 
kérdést. Vájjon csakugyan olyan radikális-e a különb-
ség a mult és a jelen között? 

Azonban midőn nekilátunk ennek az érdekes 
kutató munkának, nem hagyhatjuk figyelmen 
kívül maguk a katholikus tudósok között egy-
néhány éve (1897 óta) ugyancsak az ősegyházi b ű n -
bocsánat körül folyó, ma is még befejezetlen s a 
fönnebb említett protestáns dogma történetírók nézetét 
részben, nevezetesen a források méltatása tekintetében, 
érintő vitát, mely ma két pártra osztja a teológu-
sokat s arról szól, hogy az egyik párt szerint az egy-
ház az első két században három ú. n. halálos bűnt 
(házasságtörést, bálványozást és gyilkosságot) peda-
gógiai okokból meg nem bocsátott, elkövetőiket 
mindenkorra kizárta az egyházból s minden penitencia 
dacára bocsánatért az Istenhez, az életutánra utalta. 

A katholikus vitázok eme nézete az említett 
protestáns dogmatörténetirók álláspontjától elvileg 
különbözik. A dogmatörténetirók szerint ugyanis az 
ősegyház a keresztségen kívül egyáltalán nem gyako-
rolta a bűnbocsánatot ; mert mint a «szentek társa-
sága», a minek magát vallotta s mint egyenlők társa-
sága, külön papságot nem ismert és a keresztség 
után elkövetett összes bűnök bocsánatát Istenhez 
tartozónak vallotta. Ennélfogva szerintük a kulcsok 
hata lmának az egyház, illetőleg az egyház elöljárói 
által később, a III. században, történt kézbevétele az 
egyház konsti tuciójában lényeges változást jelentett 
jelentette az ősi fölfogás elhagyását s nevezetesen az 
egyház fogalmának átalakítását, az ősi tiszta keresz-
ténységből a hierarchiára, a katholicizmusra való 
átmenetet vonta maga után. Az ősegyház romlásának 
is nevezik. 

A csupán a «peccata capitalia» meg nem bocsá-
tását vitató katholikus tudósok ellenben úgy fogják 
föl a dolgot, hogy a «kulcsok hatalma» kezdettől 
fogva megvolt az egyházban, gyakorolta is az egyház, 
azaz megbocsátotta a bűnöket , mint ma teszi s 
csupán csak a hárommal szemben, pusztán az akkori 
időviszonyokra való tekintetből, tanúsított tartózkodó 
magatartást. 

Ez mindenesetre egészen más álláspont s mégis 
ezek a katholikus tudósok eme tételük bebizonyí-
tásánál, t. i. az ősrégi iratok méltatásánál, mint látni 
fogjuk, egyszernél többször veszedelmesen találkoznak 
a másik állásponttal, úgy hogy bizonyítékaik tagla-
lásánál alig hogy tudunk köztúk és a dogmatörténet-
irók között különbséget tenni. Ep azért úgy irányít juk 

1 Harnack : «Die volle Durchführung der bischöflichen 
Kirchenverfassung fiel mit der Einführung des unbeschränkten 
Rechtes, Sünden zu vergeben, zusammen.» DG. I. 406. 1. 

jelen kutató munkánkat , hogy, mint bennünket 
közelebbről érdeklőkkel, első sorban ezekkel a bá rom 
bűn föntartását vitató katholikus tudósokkal foglal-
kozunk; eme kutatásunk eredményei, a két kérdés 
sokszoros kapcsolatánál fogva, majd egyúttal világos-
ságot derítenek Harnackék ú. n. történeti álláspont-
jára, nevezetesen a bűnbocsánatnak az ősegyházban 
közvetetlenül Isten elé való tartozására is. 

1. A dogmatörténetiróknak erős támasztékul, az 
említett katholikus tudósoknak pedig a há rom halálos 
bűnnek az ősegyház részéről történt föntartásáról 
szóló nézetük fölállításánál egyenesen kiindulási 
pontul szolgál Tertul l iánnak «De pudicitia» cimű, 
montanista korában (220 körül) írt műve, illetőleg 
Kálixt pápának (217—23-ig) a m ű elején említett s 
végig az egész művön át hevesen támadott «edictuma».1 

Csak néhány sor maradt fönn ebből az edic-
tumból. Montanus megtért hive, a még nem rég 
katholikus Tertullián, a testi-lelki tisztaságot, a pudi-
citiát, a maga túlszigorú álláspontjáról magasztalván, 
a szerinte ennek romlására irányuló pápai edic-
tumból ennyit említ : «Audio etiam edictum esse 
proposi tum et quidem perempto i ium ; pontifex scilicet 
maximus, quod est episcopus episcoporum, edicit : 
«Ego et moechiae et fornicationis delicta paenitentia 
functis dimitto». A püspökök püspöke, mint hallja, 
k imondta : én a házasságtörés és a fajtalanság bűneit 
a bűnbánóknak megbocsátom. 

Műve további folyamán sorra veszi aztán ellen-
feleinek, mint a katliolikusokat gúnyolódva nevezi : 
a pszichikusoknak s közben bizonyára a pápának 
is az edictumban foglalt érveit s hallgatag ellen-
kezésbe jővén a saját, előbb írt és a katholikus 
álláspontot visszatükröző «De paenitentia» cimű 
müvével, érveiket prókátori fogásokkal megdönteni 
iparkodik, de az edictumból magából, a tényállás 
közelebbi megismerésének kárára, többet nem idéz. 
Még a pápát sem nevezi meg nevén, jóllehet há rom-
szor is emlí t i : episcopus episcoporum, benedictus 
papa, apostolice; azért a régiek, sőt az u jabbak is, 
mint Döllinger és mások, Zephyrin pápára gondoltak ; 
azonban Hippolyt «Philosophuniena»-ival való össze-
hasonlítás alapján ma általános a nézet, hogy az 
edictumban Kálixt pápával van dolgunk.2 

A mi az edictumból vett ezt a rövid idézetet 
illeti, tény, hogy az őskeresztény irodalmi termékek 
sorában, a mennyire a mai napig ismerjük, a «De 
pudicitia» irat az első, melyben a kötő és oldó 
hatalom s hozzá még a pápa ajakán, ily velős rövid-
séggel és határozottsággal kifejezve először jelent-
kezik. Más régibb iratban nem találjuk így kifejezve. 

S épen ez a jellege a pápai nyilatkozatnak, 
kapcsolatban Tertull iánnak ellenkező állásfoglalásával 

1 Migne: Patr. Lat. II. 1031. 1. 
2 Funk : Kirchengesch. Abhandl. und Untersuchungen. 

1897. I. 156. 1. 
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s érvelésével, az ősegyházi, a fönnmaradt többi irolt 
emlékekből fölismerhető fejlődési folyamatba be-
állítva, a katholikus körökben már jó ideje két ellen-
kező nézet keletkezésére szolgáltatott alkalmat. Az 
egyik Petavius jezsuitáé (1583—1652),1 a másik 
Morinus oratorianus atyáé (1591—1659).2 

Petavius készpénznek fogadta el Tertullián táma-
dását s mint előadásából következtetni lehet, Kálixt-
ban (illetőleg Zephyrinben) valóban újítót látott, a ki 
elsőnek szakított az addigi szigorú egyházi eljárással 
s a koráig megbocsáthatatlan három bűn közül az 
elsőt: a fajtalanságot megbocsátotta, a másik két 
bűnt még nem, ezek bocsánata hogy csak később 
utána következett be. 

Petavius e nézetét utóbb visszavonta,3 illetőleg 
Morinus fölfogásához képest megmásította. Morinus 
tudniillik, fölismerve Tertullián ferdítéseit, Kálixt 
(ő is Zephyrint emlegeti) e l járásában nem látott 
egyebet, mint hogy a főbb egyházakban addig is 
divott eljárást, mely szerint a kellő bűnbánat esetén 

1 Petavius : De poenitentiae vetere in ecclesia ratione 
diatriba (Migne : Patr. Graeca XLII. 1017. 1.) ezt i r j a : «Nullum 
esse delicti flagitiique genus, quod non eadem illa, quae 
ligare et retinere potest, solvere ac remittere possit Ecclesiae 
potestas, neque probandum hoc loco e s t . . . H u j u s vero potes-
tatis usum, cum in ejusdem Ecclesiae arbitrio positus sit, 
varie temperatum ac administratum esse non dubium est et 
ad continendam faciendamque disciplinam severioribus 
interdum legibus et institutis astrictum. Quocirca sut) ipsum 
Christianae religionis exordium, tlagrante paraeque studio 
pietatis et improbitatis odio, multo et graviores in delicta 
poenae et diuturniores constitutae sunt. Quae res eo usque 
progressumhabuit , ut atrocioribus quibusdam sceleribus venia 
indulgentiaque funditus denegata fuerit, nunquam ut cum 
Ecclesia reconciliari possent. Quod ut ab liodiernis moribus 
et institutis abhorrens, ne quis incredibile forsitan arbitre-
tur, auctorem habeo Tertullianum, qui in libro «De pudicitia» 
clare id et diserte t e s t a tu r . . . Ut enim ex eo, quod in libro 
«De jejunio contra Psychicos» Catholicos reprehendit, quod 
unico Quadragesimae jejunio contenti cetera a Montanistis 
inventa repudiarent, quadragesimalis jejunii vetustas hoc 
ipso Tertulliani testimonio contra haereticos hodiernos asse-
r i tu r : itaprofecto duobus illis saltem, vel tribus (idololatriae, 
homicidio et adulterio) initio peccatis pacem nullam ab 
Ecclesia concessam, ex ejusdem auctoritate et raciocinatione 
concludi non immerito potest». 

2 Morinus : Commentarius historicus de disciplina in 
administratione Sacramenti poenitentiae. Venetiis. 1702. 459.1. 
ezt i r j a : «Hanc sententiam (a három bűn fönntartásáról) de 
nonnulis Ecclesiis veram esse, difflteri, ut opinor, nemo pote-
rit, qui antiquorum testimonia de liac re tantisper animo 
versaverit. Sed Ecclesias praecipuas, aliasque fréquentes, 
hune morem esse amplexas, manifestissimae veritati mihi 
videtur plane adversum . . . Zephyrino Pontiflce haeresis 
Montanistarum exorta est, quae inter cetera ferialis doctrinae 
capita docuit, Moechis non secus ac Idololatris et Homicidis 
peccata non esse remittenda, eo quod ejusmodi peccatoruni 
remittendorum penes Ecclesiam nulla esset potestas. Nonnulli 
Episcopi, ut jam didicimus, idem observabant disciplinae 
causa, non ut Haeretici liane potestatem Ecclesiae adimen-
tes. Disciplinam istam correxit Zephyrinus (Callixtus), decreto-
que cavit, ne amplius observaretur». 

3 Esser : Der Katholik. 1908. 97. 1. 

senkitől, a házasságtörőktől sem tagadták meg a fel-
oldozást, a fölmerült vita folytán szüksége forogván 
fönn, saját tekintélyével megerősítette. Tehát Kálixt 
Morinus szerint nem újító, ellenkezőleg a régi fegye-
lemnek a fönntartója, miután az egyház sohasem 
ismert alfélé bűnfönntartást s az tisztára a montanisták 
találmánya volt. 

A két nézet között az ellentét u j abban igen 
kiélesedett, midőn Funk, tübingeni egyetemi egyház-
történettanár, «Zur altchristlichen Buszdisciplin» cimű 
értekezésével Petavius nézetét fölujította.1 Vele szem-
ben 1905-ben Esser, bonni dogmatikus, nagy tudo-
mányos készlettel, Morinus nézetét ismételte meg,2 

hangsúlyozván, hogy a köpönyegforgató Tertullián 
állítása hitelt nem érdemel s nem számolva a történet-
búvárok érzékenységével, hozzátette, hogy az ősegyház 
a pecc. capitaliak-kal szemben már csak azért sem 
szüneteltethette a kulcsok hatalmát, mivel ahhoz 
tulajdonképen joga sem volt. 

Esser ez utóbbi kijelentésével a történeti kérdést 
a dogmatikai térre vitte át s ezzel olajat öntött a 
tűzre. A historikus tudniillik, ragaszkodván a saját 
módszeréhez, minden kort önmagából, az egykorú 
iratokból igyekszik megismerni, azért az Esser-féle 
érvelésben a dogmatikusnak a történeti térre való 
illetéktelen beavatkozását látja. Midőn pedig Stufler, 
innsbrucki dogmatikus, egyenesen a trienti zsinat 
határozataira hivatkozva, megismételte Esser argumen-
tác ió já t 3 : a kérdés egyszerűen a hangulati térre tere-
lődött át. Szenvedélyek csaptak föl nyomában. 

Csakhamar jelentkeznek ennek nyomai. Funk, 
Essernek felelve, Stuflernek egyebekben értékes, de 
dogmatikai intelmeket magában foglaló fejtegetésére 
csak annyit jegyez meg : vor solchen «Gelehrten» 
geziemt es sich schweigend das Haupt zu senken.4  

S a mint Pohle, a breslaui dogmatikus is hozzájárult 
Funk fölfogásához : Nichts wäre verkehrter, als die 
Vergangenheit mit dem Maszstabe der Gegenwart zu 
messen,5 sejteni lehetett, hogy az egyháztörténetirók 
sorban Fűnkhöz csatlakoznak. 

Úgy is történt. Funk mellett egész hévvel nyilat-
koztak Batiflol,6 Bauschen,7 Koch,8 Poh le 0 s mások. 
Esser mellett D'Alès 10 és számos beható értekezéssel 

1 Funk : Kirchengescli. Abhandl. 1897. I. 155—181. 1. 
2 Esser : Die Buszschriften Tertullians De poenitentia 

und De pudicitia und das Indulgenzedikt des Papstes Kal-
listus. Bonn. 1905. 

3 Stufler Pohle Dogmatikájának (a III. kötetnek) bírála-
tában. Zeitschrift f. kath. Theol. 1906. 322. 1. Majd u. ott 
1907. 435-7. 1. 

4 Funk : Das Indulgenzedikt des Papstes Kallistus. Theol. 
Quartalschrift. 1906. 568. I. 

s Pohle: Lehrbuch der Dogmatik. 1908. III. 404. 1. 
s Batiffol : Bulletin de litter. ecclés. 1906. 399. 1. 
7 Rauschen : Eucharistie und Buszsakrament. 1908. 105. 1. 
8 Koch : Zeitschrift f. d. neutest. Wissenschaft. 1908. 35. 1. 
9 Pohle: i. müvében. 

i» D'Alès: Revue du clergé français. 1907. 337. 1. 
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Stufler.1 Loofs sem tart ja Kálixtot újítónak,2 Seeberg 
igen.3 

Pohle így ír a vitáról : «So stehen sich bis zur 
Stunde zwei entgegengesetzte Anschauungen über die 
Bedeutung und Tragweite der altkirchlichen Busz-
disziplin unversöhnt gegenüber, und es ist nicht 
abzusehen, ob und wie ein wissenschaftlicher Aus-
gleich in der Zukunft erhofft werden darf».4 Stufler 
szerint is: «Der Streit tobt um die Geschichte der 
altkirchlichen Disziplin auch in unseren Tagen noch 
in seiner alten Heftigkeit fort».6 

A kérdés szerintem nem a tárgyban, hanem a 
hangulatokban mérgesedett el ; ép azért a két nézetet 
kiegyenlíthetetlennek, illetőleg a kérdést megoldhatat-
lannak nem tartom, csak vissza kell állítani oda, 
a hova tartozik, a történeti térre. Ahogy én látom a 
helyzetet, a vitatott kérdés már ma is sokkal vilá-
gosabban áll előttünk, mint 1897-ben, mikor Funk a 
vitát megindította. Dudek. 

Van-e a görög egvházban breviárium ? (n.> 
A kik a mindennapi breviarumozást hirdetik, a 

következőkre támaszkodnak : 
1. A szentírás tanúsága szerint m á r az apos-

tolok is végeztek különféle isteni tiszteletet. Ennek 
alapján rendelte az egyház már az első századokban 
a szertartás egyes részeit. Tanúskodik erről szent 
Ignác, szent Jusztin, Tertullián,6 szent Athanáz,7 

szent Vazul,8 Aranyszájú szent János,9 . . . stb. Ezen 
szentatyák nemcsak azt hangoztatják, hogy a papok 
kötelesek végezni a szertartásokat, de okadatolják is 
azt és lelki mot ívumokkal kísérik szavaikat. 

2. Ezt rendeli a Pravila-kódex 66. fejezete. 
«Sacerdos non recitans horas et celebrans, peccat, 
si suppleverit, remitt i tur peccatum». A 72. fejezetben 
pedig részletesen is körül van írva e kötelezettség, 
amennyiben a végzendő szertartásokat is említi. 
«Omnes sacerdotes obligantur die et nocte septem 
laudes seu pensum Canonicum absolvere. Sunt autem 
septem laudes: 1. Officium mediae noctis, in memó-
riám resurrectionis et secundi adventus Domini. 
2. Matutinum cum hora prima, in grat iarum actionem, 
quod post tenebras illuxerit lux Evangelii. 3. Hora 
tertia, qua Spiritus Sanctus descendit super Apo-
stolos, qui doctrina sua i l luminarunt totum mundum. 

1 Stufler : Die Buszdisciplin in der abendländ. Kirche 
bis Kallistus. Zeitschr. f. kath. Theologie. 1907. 431. 1. — Zur 
Kontroverse über das Indulgenzedikt des Papstes Kallistus. 
U. ott 1908. 1. 1. 

' s Loofs : DG. 207. 1. 
3 Seeberg: DG. 496. 1. 
4 Pohle : i. műve 404. 1. 
s Stufler: Zeitsch. f. k. Theol. 1908. 536. 1. 
8 Apolog. c. 39. V. ö. De jejun. c. 10. 
7 De virginitate, n. 12-20. 
8 Regula fus. eVplicat. interrog. 37. 
» In I. Tim. hom. 14. 

4. Hora sexta, qua Christus crucifixus delevit 
peccatum Adae factum hora sexta. 5. Hora nona, 
qua Christus mortuus vicit mortem. 6. Vesperae, 
quoniam ad vesperam inclinante die Christus 
incarnatus est de Spiritu Sancto. 7. Postvespertinum 
Officium (Completorium) ut nocte vigilemus cum 
Christo, et requiescamus in spe fu turae diei. 

Officium autem principale est sacra liturgia, 
quam si quis sine causa sufficienti semel neglexerit 
celebrare, tribus mensibus a sacris prohibitus sit».1 

3. Ezt bizonyítja XIII. Gergely pápának a maro-
nitáknak adott felelete, kell-e papjaiknak végezni 
napi zsolozsmát ? «Tenentur etiam omnes ordinati ad 
horas Canonicas, saltem illi nationi Maronitarum 
consuetas, non solum beneficiati, sed etiam qui sunt 
in sacris sine beneficio».2 

4. Ezt erősíti maga a polgári rendelkezés, 
melynek nem lehet más alapja, mint az egyházi 
előírás tényleges létezése. Jusztinián császár kódexé-
ben a következőket olvassuk. «Sancimus, ut omnes 
clerici per singulas Ecclaesias constituti, per se 
ipsos psallant nocturna, et matutina, et vespertina, 
ne ex sola ecclaesiasticarum re rum consumptione 
appa rean t ; nomen quidem habentes clericorum, 
rem autem non implentes clerici, circa liturgiám 
Domini Dei. Si enim multi laicorum, ut suae animae 
consulant, ad ecclaesias continentes, studiosi circa 
psalmodiam ostenduntur, quomodo non fuerit 
indecens, clericos ad id ordinatos, non implere suum 
m u n u s ? Quapropter omnino clericos psallere iubemus, 
et ipsos inquiri a Deo amantissimis pro tempore 
episcopis, et duobus primis presbyteris cuiusque 
ecclaesiae et ab eo qui vocatur Archon, vel Exarchus 
et ab Ecdico, sive defensore cuiusque ecclaesiae : 
et eos qui inventi non fuerint inculpate in liturgiis 
perseverantes, extra clerum constitui. Nam qui consti-
tuerunt vel fundarunt sanctissimas ecclaesias pro 
sua salute et communis rei publicae, re l iquerunt 
illis substantias, ut per eas debeant s. liturgiáé fieri, 
et ut in illis a ministrantibus piis clericis Deus 
collatur».3 

5. Ugyanazt bizonyítja a papok számára kiadott 
és szorosan bekövetelt, ú. n. MOJUITBOCJIOBÍ> létezése is, 
melyet az egyház azért kiván oly szigorúan minden 
paptól, mert abból kell végezni a breviáriumot. 
«ECJIH N.'racTi) u e p K O B H a . . . B e j i i i K i f t H a n i C K t K i a ^ e n a TO, 

' ITOÖIJ i ; a ;K/ (HH i e r e í í T a K i í í MOJUITBOCJOBT) Majrfc , TO ő e 3 i > 

COMHIOHÍH AK)jae TO A-'IH Toro, MTO, KOaytHH CBÍIIi;OHHHK-b 
o ö o B s r a a H T ) OTítpaBJiHTH npaBHJio n ; e p K O B H e . » 4 

A mi illeti ezen érveket, azokból természetes 
következtetéssel nem következik a görög papok 
breviariuma. És pedig a magán úton végzendő 
zsolozsma, a mint az megvan a latin egyházban. Mert: 

1 Papp-Szilágyi, i. m. 42 -43. old. V. ci. Pelles, i. h. 586. old. 
2 Papp-Szilágyi, u. o. 
3 Codex legis Just. lib. I. tit. III. leg. 42. §. 10. 
4 Pelles : i. h. 587. old. 
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1. A szentírás tanúsága, az apostolok példája 
és a szentatyáknak kifejezetten tanító és magyarázó 
szavai nem a privát breviár ium végzése mellett 
tanúskodnak, csupán arról tesznek említést, bogy 
m á r az apostolok is végeztek isteni tiszteletet, imád-
koztak, a napnak egyes szakait dicsénekkel, zsolozs-
mával töltötték. Ebből azonban nem következik a 
breviárium kötelezettsége a görög papokra nézve, a 
mint nem következik általában a latin papokra 
sem. Ha egyéb rendelet nem írná elő a breviáriumot, 
csupán ezen érintett szavak és tanúbizonyságok, 
akkor még a latin papságnál sem lehetne szólni 
breviáriumról. 

Egyébként ezen érintett források csak azt 
mondják , hogy van ilyen, vagy amolyan szertartás, 
de hogy azt a papnak odahaza el kellene végeznie 
és pedig sub gravi, azt természetes következtetéssel 
nem lehet azokból kihozni. 

2. A mi illeti a Pravila 66. és 72. fejezeteit, 
azokra hasonlókép annyit jegyzünk meg, hogy a 
bennük foglalt rendelkezés csak oly érvényességgel 
birhat, mint maga a kódex. Ez pedig nem egyetemes 
jellegű. Sőt nagy kétség fér az e kódexben foglaltak 
tekintélyéhez, mivel azt az egyház, mint ilyen, sohasem 
szentesitette. Kizárja e szentesítést az e kódexben 
foglalt sok oly pont, a mely határozottan kath. 
ellenes és dogmákba ütközik. V. ö. pl. a 214—235. 
fejezetet. 

3. XIII. Gergely pápa feleletéből csak annyit 
szabad következtetni, a mennyire a felelet vonat-
kozik. Jellege particularis, a belőle vont következtetés-
nek is part icularisnak kell lennie. Vonatkozik a m a -
roniták papságára, de általánosítani azt nem szabad. 

4. Jusztinián rendelkezése nem bizonyíja a privát 
breviáriuinozás szükségességét, vagy elrendelését, 
csupán azt a felügyeletet, hogy az egyházi szertar-
tások végzéséről kellőleg gondoskodva legyen. Elte-
kintve attól, hogy ez mint nem egyházi fórumtól 
eredő argumentum m á r magában véve sem bír 
érvényességgel, abból csak annyit szabad következtetni, 
a mennyi t az magában foglal. Szó sincs benne a 
mágán zsolozsmáról, hisz arról Jusztinián császár 
idejében fogalommal sem birtak. Akkor még a latin 
egyházban sem volt olyan breviárium, mint ma. 

5. Nem bizonyítja a magán breviárium léte-
zését a MOJiiiTBocjioB'b kiadása sem. Mert ezen könyv 
eredetileg nem is egyházi könyv. Csakis compilatio, 
vagyis összegezés. 2. Ebből a breviáriumot az egyház 
előírása szerint úgy sem lehet elvégezni, mert az 
nem teljes, hanem csak nagyon csekély részét fog-
lalja magában a szertartások menetének. 3. E könyvet 
nem azért adták ki, hogy abból breviariumozzanak, 
hanem hogy a nyilvános istentiszteletnél ismétlődő 
részek végzését megkönnyítsék, hogy azokat a pap 
egy helyben találja. 4. Nem lehet a MOJIHTBOCJOH-I» norma, 
mert annak minden kiadása más és más berendezésű 
és pedig többet, vagy kevesebbet foglal magában. 

Azok, a kik azt mondják , hogy a görög papok 
csak akkor tartoznak végezni privát zsolozsmát, lia 
miséznek, kivétel nélkül ugyanazokra az érvekre 
hivatkoznak, a melyekre támaszkodik a teljesen 
szigorú vélemény, miért is az előbb adott felelet 
ezeknek is szól. 

Részünkről azt követjük, hogy nálunk a brevi-
árium tisztán res consilii et non praecepti. És pedig : 

1. Nincs jogszabály, nincs egyetemes jellegű 
intézkedés, a mely azt a görögökre nézve előírná. 
Már pedig előírás nélkül nincs teher. 

2. A breviáriuinozás, mint ilyen, nincs meg a 
görög szertartás fegyelmi intézkedéseiben, sőt a 
mennyiben az érvényes rendeletek szerint mindent 
nyilvánosan és ünnepélyesen kell végezni, azzal 
ellenkezik is. Nem mondjuk ugyan, hogy a bóráknak 
magán uton való végzése ellenkezik a görög fegye-
lemmel, bog}' az m á r nem görög szertartás, de azt 
mint ünnepélyesen előírt és magán uton végzendő 
dolgot nem találjuk sehol. 

3. Elismeri ezt az apostoli Szentszék is, a mely 
a hozzá intézett kérdésre azt felelte, hogy kövessék 
az illető egyházmegye j ó és lelkiismeretes papja inak 
eljárását. «Sequantur praxim al iorum piorum sacer-
dotum illius regionis».1 Már pedig, ha volna érvényes 
rendelkezés, Róma bizonyára nem így felelt volna. 

4. Ez tehát legalább is lex dubia, m á r pedig 
lex dubia non obligat.2 

Érintettük, hogy ezen következtetés csupán álta-
lános jelleggel bír. Nem vonatkozik az esetleges 
egyes részekre, a hol speciális körvonalozását találjuk 
e szabályrendeletnek. így részletesen van rendezve 
a breviárium kérdése a maronitáknál , a hol 
XIII. Gergely pápa intézkedéséből kifolyólag rájok 
nézve ez nem kérdéses többé.3 Rusznák Miklós dr. 

Adatok Bosznia történetéhez a JCJJC. szá-
zadban. (u.) 

1826-ban Abdur rahman basa lett kinevezve vezir-
nek. Ez Meszud agát küldte előre nagy fermannal , a 
melyben meg volt okolva, miért szünteti be a szultán a 
janicsárságot és váltja fel rendes katonasággal. A föl-
kelők különféle ürügyek alatt hitegették a vezirt, hogy 
időt nyerve seregetgyüjthessenekössze.E közben a szul-
tán hívei szép csöndesen a szarajevói várba zárkóz-
tak és innen gyors segítséget kértek a vezirtől. 

1 Zeitschrift für kath. Theolog. VII. Jahrgang, I. Heft. 
1883, s. 188. 

2 Princ. Max. Praelect. de Liturg. Orient, t. 1. pag. 40. 
3 «Ad opinionem autem illoruni refutandam.qui adstruunt, 

Clericos orientális ritus non obligari horas Canonicas extra 
chorum persolvere, interrogatione hac de re a Maronitarum 
Patriarcha apud S. Sedem Apostolicam facta, Gregorius 
XIII. Pontifex respondit : Tenentur etian omnes ordinati ad 
horas Canonicas, saltem illi nationi Maronitarum consultas, 
non solum beneficiati, sed etiam qui sunt in sacris sine 
beneficio.» Papp-Szilágyi : Enchir. §. 56. pag. 218. 
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A vezir Ali bég vezetése alatt 1000 embert küldött 
segítségükre. így megerősödve leszálltak a városba 
és neki láttak az ellenzék vezetőinek összefogdosá-
sához. El is küldtek a vezirhez Zvornikba vagy nyolc 
agát és más pártvezért. 

Mikor a vezir Szarajevóba érkezett és néhány 
napra rá megjött Jasar basa is tekintélyes had élén, 
újból kezdődött a fogdosás és mészárlás. Fadil efendi 
Serifovics, akinek atyját a fölkelők agyonkövezték, 
Hamid kadi és az ő helyettese, Haszibovics, véres 
bosszút akar tak állni. Ramazan 1 első éjjelén 25-öt 
vittek fel a vá rba : bűnöst és ártat lant egyaránt. 
Ettől kezdve minden éjjel egész a ba j ramig 10-en, 
15-en, néha 20-an is kivégeztettek s vagy háromszor 
ennyien száműzetésbe mentek. Míg végre a vezir 
hívására Szarajevóban összegyűlt nemesség meg-
sokalván e vérengzést, kérte a vezirt, hogy tegye 
kard já t hüvelyébe. A vérengzés ugyan megszűnt, de 
helyébe más csapás jött. Minden polgár pénzbírsá-
got tartozott fizetni, a hogy mód jában állt, 50 garas-
tól 50.000 garasig, úgy hogy sokan házukat is el-
adták vagy zálogba adták, hogy a sarcot lefizet-
hessék. 

Abdur rahman basa szolgálattételéért drága kövek-
kel ékített kardot kapott a szultántól, Fadil efendi 
pedig a «nekibul esraf» ká jmakán ja lett. 

A katholikusok meglehetős jó l jár tak. Csak az 
ijesztett rá juk egy kissé, mikor a vezir elrendelte, 
hogy teljes megkülönböztetés miatt a törökök vörös 
és zöld szinű ruhát és lábbelit viseljenek, a keresz-
tények pedig fekete színűt. Ez az uniformis-féle 
viselet részben mai napig is föntartotta magát. 
Különösen a nők, leginkább faluhelyen, a fej kendő-
től kezdve a lábbeliig egyforma szinű és szabású 
ruhát viselnek. 

Sokkal veszélyesebb következményei kezdtek 
mutatkozni amaz intézkedésnek, amely elrendelte, 
hogy a törökök javítsák ki váraikat, lássák cl bősé-
gesen élelmiszerrel. A törökök ezt az intézkedést O 
úgy magyarázták, hogy váratlanul ra j ta ütnek. Mikor 
ez a magyarázat a vezir fülébe is eljutott, sietett 
megnyugtatni Miletics püspököt, hogy e készülődés 
nem a katholikusok ellen irányul, hanem a köz-
biztonság érdekében történik. Alig jött helyre a 
nyugalom, már is más veszély jelentkezett. 

Szali harács (adó-) szedő arról vádolta a fojni-
cai ferencieket, hogy a maguk számára gyűjtik a 
harácsot. A vezir mindjár t küldött Szkocsibusics 
gvárdiánért, a ki magával hozta a fiatal orientalistát, 

1 A ramazan a törököknél hasonló valami a katholikus 
nagyböjthöz. A ramazan egy hónapig tart. Nappal semmit 
sem esznek naplementéig ; ekkor megszólal az ágyú és kez-
dődik az evés. Mondják, hogy ilyenkor egész éjjel dorbézol-
nak, míg reggel az ágyú meg nem szólal, mire újból kezdő-
dik a koplalás és a dzsámia (török imaház) szorgalmas, 
gyakori látogatása. A bajram a ramazánt bezáró öröm-
ünnep. 

Sunyicsot (a későbbi püspököt), a ki a török nyelv-
ben való jártasságával segítségére legyen. Az ügy 
azzal végződött, hogy mindketten börtönbe kerültek. 
Huszonnyolc napig sínylődtek a börtönben, mind-
untalan reszketve a haláltól, mert a vezir naponkint 
25—50 embert végeztetett ki ugyanabból a börtön-
ből, közvetetlen a bör tön előtt. Ok sem kerülték 
volna ki sorsukat, ha nem akad hatalmas pártfogó-
juk Babies bég és Ali aga Sztocsevics személyében. 
6500 garas letizetése után kiszabadultak a börtönből. 
Ugyanez a vezir csak 800 tallér lefizetése után 
engedte meg a fojniciai kolostor kijavítását. Abdur-
rahman basa különben is igen jól értett a garasok 
és tallérok gyűjtéséhez. A szultán rendeletének 
keresztülvitelét sem követelte valami nagy szigorral 
ott, a hol jól megfizették. Ezért bevádolták a portá-
nál. Ez visszahívta Abdurrahmant abban a remény-
ben, hogy neki is ju t az összegyűjtött kincsből. Ez 
a bánásmód nemcsak hogy le nem lohasztotta az 
elégedetlenség tüzét és a szabadulás vágyát a keresz-
tényeknél és a törököknél, hanem csak még jobban 
élesztette. 

Egész természetesnek találhatjuk, hogy a né]) 
vezetői, a franciskánusok, külföldön is kerestek segít-
séget. 

így 1830-ban, hog}' kemény helyzetükön némileg 
segítsenek, Bómába fordultak közbenjárásért a szul-
tánnál. A pápai államtitkár a bécsi udvarhoz fordult. 
Egyúttal a franciskánusok a magyar kancelláriához 
is fordultak segítségért.1 Ennyi kérelem után a bécsi 
udvar utasította a portánál levő konzulát, hogy esz-
közöljön ki a ferencrendiek számára fermant , a mely 
megengedje nemcsak a fojnicai kolostor és templom 
kijavítását, h a n e m a melyben a franciskánusok régi 
privilégiumai is megerősíttessenek. A porta igyeke-
zett a bécsi udvar kedvében járni , azért azt felelte, 
hogy ehhez előbb a boszniai vezir információjára 
van szüksége. A franciskánusok megértették, honnan 
fúj a szél, azon fáradoztak, hogy a basa jóindulatát 
megnyerjék. Ez részben sikerült is a vezir fia útján, 
de vagy 4000 garasba került. 

Az elégedetlenség tüze azonban időközben a 
bosnyákok között ú j ra lángra lobbant. Meghatározott 
napon a legelőkelőbb bosnyákok összejöttek Travnik-
ban. Itt elfogták a vezirt, lehúzták róla a katonai 
egyenruhát, ráadták a régi basaruhát , ma jd kény-
szerítették, hogy sereget gyűjtsön Boszniában és 
Konstantinápolyba vezesse őket, hogy ott letegyék a 
szultánt, a ki szerintök hűtlen lett a török valláshoz 
és helyébe új szultánt ültessenek a trónra, a ki ma jd 
visszaállítja a janicsárságot és a régebbi szex-encsés 
kort az egész birodalomban. 

A vezir kénytelen-kelletlen mindenbe beleegye-

1 A régebbi franciskánus könyvekben gyakran fordul 
elő, hogy a magyar kancelláriától, papságtól és kolostoroktól 
kértek segítséget. 
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zett, csak arra kérte őket, liogy menjenek előre 
Buszovacsába, míg ő az útra elkészül. A fölkelők 
mit sem sejtve, Buszovacsába mentek; ezalatt a vezir 
titokban Spalato felé vette útját, innen pedig Kon-
stantinápolyba. A vezérek, mikor látták, bogy ily 
csúful rá vannak szedve, visszajöttek Travinkba és 
itt azon tanakodtak, kit válasszanak vezirnek. Min-
denki ki akart térni e nyaktörő vállalkozás elől, 
végre is a szkoplyai Szulejman pasicsot kínálták 
meg e tisztséggel ; s mikor ez visszautasította, a 
szarajevóiak a nemzet árulóinak mondták ki őket 
és dühöngve utánuk száguldtak Szkoplyéba. A vezérek 
előre látták, hogy e viselkedésük elégületlenséget fog 
kelteni a népnél, azért idejekorán elmenekültek, 
a dühöngő fölkelők pedig kirabolták és földig el-
pusztították házaikat. A szétugrasztott travniki tanács-
kozást a következő év tavaszán Dolynya-Tuzlában 
folytatták; vezérül Huszeint, a gradacskai kapitányt 
választották meg, társul pedig Tuzla kapitányt adták 
melléje és kiadták a rendeletet, hogy a sereg gyűljön 
össze és márciusban (1831.) mindenki talpon álljon, 
hogy Konstantinápoly ellen indulhassanak. 

Pércsics Vince S. ,/. 

J{özépkori bíráskodás egyházi birtokon. (n,> 
Hitelesen nem szent István alapítólevele, nem is 

II. Bélának 1137.(?) évi hamis levele, hanem IV. Bélának 
1257. évi oklevele adja meg először a pannonhalmi 
apátságnak és népeinek az «immunitást», vagyis azt 
a «szabadságot», hogy az apáton és népein egy biró 
se mer jen Ítélkezni, csak maga a király személye, 
vagy az, a kit az apát a királytól külön, mintegy 
rendkívüli bíróul kér, a mit a további szöveg hatá-
rozottabban még úgy fejez ki, hogy fölöttük csak a 
király vagy a nádor ítélkezzék.1 Ezt a kiváltságot 
aztán ú j ra megerősítette maga IV. Béla is (1266,1267),2 

kiemelve a lopás, dézsma és pénz bűntényeit (1262, 
1267)3 s az utolsót átírta több utódja (1270, 1273),4 

megtoldva a királyi adószedők hatásköre alól való 
mentességgel (1270, 1275, 1327)/' Mindkét kiváltságot 
kiterjesztették az újonnan szerzett Dénesdire és a 
régi Deákira s megerősítették a maguk részéről és 
átírták a nádorok is (1270, 1335, 1347).® Az adószedők 
alól való mentesség szintén összefügg a megyei kor-
mányzat átalakulásával s a bíráskodással ; mert a 
királyi adószedők eredetileg a várispán emberei s a 
nemesi megyekormányzat idején az adószedés is 
lassankint megyei nemesek kezébe megy át. S a 
földesurak épen e körülményt használták föl a területi 
immunitások megszerzésére. 

i Pannonh. rendtört. II. 298. 1. 
a U. o. 330. 1. 
3 U. o. 319., 331. 1. 
4 U. o. 336., 340. 1. 
6 U. o. 334-335., 342., 364. 1. 
6 U. o. 333., 281., 382., 399. 1. 

A kirá\y vagy nádor bíráskodását biztosító ki-
váltság valóban a jogszokáson alapult. A tatárjárás 
előtt oly esetet, a mikor az apát lett volna alperes, 
nem ismerünk. Mikor az apátság népei voltak al-
peresek az apáttal szemben, vagy kölcsönös volt a 
panasz, vagy a szolgák, szabadosok megszöktek, 
illetőleg szabadoknak hirdették magukat, ezen ese-
tekben a nádor Ü219, 1226, 1237, 1239,) olykor kife-
jezetten királyi megbízásból (1226, 1234), egyszer a 
királyi udvarbíró (1239), egyszer maga a király 
(1240) s egy izben a pápai követ és a király meg-
bízottjai, mint választott birák (1233) ítélkeztek. 
Mikor szomszéd vagy más idegen volt az alperes, 
akkor természetesen az illetők bírái előtt kellett az 
apátságnak panaszt emelni. A tatárjárás után csupán 
egy esetünk van, a mikor az apátság és népe közt 
volt per. Ekkor Zsigmond király egyeztette ki a 
feleket (1392) olyképen, hogy az apát és tisztjei 
tartsák fönn sértetlenül azon szabadságokat, a melyeket 
László apát a zselicz-szentlászlói és keresztúri jobbá-
gyoknak 1369-ben biztosított.1 Győri polgárok és 
más szabadok, kik az apátságnak nem voltak alatt-
valói, hanem csak szőlőbérlői, a szőlővám föleme-
lése miatt panaszukat az apát és tisztjei ellen szintén 
a királyi kúriánál terjesztették elő. Ily pörben az 
országbíró vagy a nádor mondott Ítéletet, a mely 
szerint az apát esküvel igazolta eljárását.2 

A somogyi altepeji nemes jobbágyok a somogyi 
konvent előtt elismerték, hogy birtokukat a pannon-
halmi apátságtól kapták s kötelezték magukat arra, 
hogy makacs ellenszegülésükkel «eo ipso» alávetik 
magukat a bajvivással való döntésnek.3 Ha nem is 
merült föl ily pör, ez a kikötés jellemző az alatt-
valókkal szemben való bíráskodásra. Még jellemzőbb 
az a per, a melyet egy somogvmegyei nemes indított 
a pannonhalmi apátnak vele szomszédos zselicz-
szentlászlói nyolc jobbágya ellen, kik urasági tisztjök, 
Domonkos vezetése alatt az apátnak já ró dézsma 
megtagadása miatt rátörtek a felperes nemes fal-
vaira s két jobbágyát elhurcolták, sok kárt is let-
tek. Somogymegye gyűlésén az esküdtek esküvel 
bizonyították a dolgot, a pécsi káptalan is hiteles 
irást állított ki a helyszíni vizsgálatról (1365), s ezen 
oklevelekkel felszerelve Áron nemes vádat emeli a 
kir. kúria, illetőleg a nádor előtt. A nádor első fokon 
magát a földesurat, az apátot kötelezte egy szolga-
bíró jelenlétében való ítélethozatalra és elégtétel-
adásra. Az apát haj landó elégtételt szolgáltatni s 
úgy látszik, az 1369 májusában kötött úrbéri szer-
ződéssel egyidejűleg Domokos gazdatisztet Lászlóval 
cserélte föl és tette biróvá a szentlászlói és keresztúri 
jobbágyok fölött;4 de formaszerűen a kitűzött időre 

1 Pannonh. rendtört. II. 528. 582. 1. 
2 U. o. 428—431. és 437. 1. 
3 U. o. 386. 1. in succunbitu duelli convincercntur. 
4 U. o. 529. 1. coram officiali nostro per nos ipsis pro 
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nem hozott iléletet, azért az országbíró a szokott 
há rommárkás birságra ítélte őt és ú j ra kötelezte, 
hogy egy királyi ember és a pécsi káptalan embere 
előtt hozzon jobbágyai fölött ítéletet. A káptalan 
i rása bizonyította, hogy az apát másodszor is el-
mulasztotta az ítélethozatalt. E miatt az új ország-
bíró ismét kirótta az apátra há rom márkányi bír-
ságot és azt a kötelezettséget, hogy harmadfél hónap 
alatt a somogyi alispán embere és egy szolgabíró 
jelenlétében szolgáltasson igazságot. A kitűzött időben 
Zselic-Szent-Lászlón a megye két küldöttje és más 
nemesek jelenlétében a felperes Áron vádat emelt 
az apátság nyolc szentlászlói jobbágya ellen, kik 
magukat ár tat lanoknak mondták s mindegyikök 
jelezte, hogy párbaj ja l akar bizonyítani. László mester, 
az apát szentlászlói tisztje, kinek előde a per kez-
detén szintén vádlott volt, mint biró kimondta az 
ítéletet, hogy a nevezett nyolc ember mindegyike 
tartozik fogadott bajvívót állítani és megvivatni annak 
bizonyítására, hogy ártat lanok-e a vádban vagy sem, 
Áron nemes elfogadta az Ítéletet, de annak az eldön-
tését, hogy az alperesek mindegyikének bajvívója ellen 
külön fogadjon-e bajvívót vagy valamennyi ellen csak 
egyet, ezt a bárókra, vagyis a királyi kúriára akarta 
bizni. így került vissza az ügy az országbí ródé sVisegrá-
don, miután az apát ügyvédje minden alperesi bajvívó 
ellen külön bajvívót követelt a felperestől, ez meg 
képtelennek nyilatkozott nyolc bajvívó szerződteté-
sére, az országbíró, a «királyi udvar birája», olyképen 
itélt, hog}' az alperesek mindegyike tizenhét nemessel 
vagy negyvenhét közemberrel (duodecimo se, vide-
licet undecim sibi adiunctis nobilibus, vel quadra-
gesimo octavo se hominibus popular ibus) tegyen 
esküt ártatlanságára a somogyi konvent előtt. Miután 
ez megtörtént s a nyolc jobbágy mindegyike negyven-
nyolcad magával, összesen tehát 384 közember 
letette a tisztító esküt, az országbíró a konvent 
levele a lapján a vádlottakat fölmentette (1371).1 

Ezen peres el járásban megvan mindkét kivált-
ságos bíráskodás : a királyi is, meg a földesúri is. 
A megye nem Ítélhet az apát jobbágyai fölött. 
A felperes a királyi kúriához fordul, a melyben a 
nádor vagy az országbíró a király nevében itél. 
A kúria a földesurat utasítja Ítéletre, a földesúr 
pedig tisztjét bizza meg a tárgyalással, a melyen 
azonban jelen kell lennie legalább egy-két megyei 
vagy egy-egy királyi és káptalani hiteles embernek. 
A felperes egy részében elfogadja a földesúri tiszt 
Ítéletét, más részét azonban megfölebbezi a birók 
kúriai törvényszékéhez, a hol aztán az országbíró 
mond ja ki a másodfokú és végleges Ítéletet, miután 
a bajvivással való bizonyítást eskütársakkal való 
bizonyításra változtatta. 

Érdekes per merült föl akkor, midőn Komárom 
megye hatósága megsértette az apátsági terület im-

munitását. Két tömördi, apátsági jobbágy bűnténye-
ket követett el, s az alnádor elnöklete alatt tartott 
komárommegyei közgyűlésen a megyei esküdtek 
őket is fölvették a proskribáltak, kivégzendők jegy-
zékébe. Az apátság tömördi tisztje nem tudta őket 
elfogni és kiszolgáltatni, az apát pedig letette az 
alnádortól neki megítélt esküt huszadmagával annak 
bizonyságául, hogy nem az ő tudtával követte el két 
jobbágya a gaztetteket s lefizette értök a vérdijat 
( h o m a g i u m . . . persolvisset). Mindazon által négy szolga-
bíró fegyveres embereikkel megrohanták Tömör-
döt és sok törés, pusztítás, bántalmazás u tán sok 
marhá t elhajtottak. A tömördi tiszt ki akarta a mar -
hákat váltani, de hiába. Az országbíró a négy szolga-
bírónak esküt itélt meg, a melyet mindegyik ötvened-
magával köteles letenni ártat lanságának igazolására. 
Három szolgabíró le is tette, de Szemerei Péter 
vonakodott. Mivel pedig az ország szokásjoga szerint 
a pereknek párbaj ja l vagy esküvel kell eldöntetniök, 
Szemerei Péterre vonakodása és törvénysértése miatt 
az országbíró fej- és jószágvesztést mond ki, úgy 
hogy az utóbbinak értéke 2/s részben a biróé, 1/a 
részben a panaszos félé legyen.1 

E bíráskodás gyarlósága eléggé nyilvánvaló. 
A négy szolgabíró az alnádor, mint a rögtönitélő 
congregatio generalis elnöke utasítására és nevében 
intéz támadást az apátság falva ellen, mégis csak a 
szolgabirókat vonják felelősségre, s a negyediket 
nem hatalmaskodás, hanem az eskü megtagadásával 
elkövetett törvénysértés miatt itéli el a biró a leg-
súlyosabb büntetésre. 

A tisztázó eskü értékét teljesen le kellett rontania 
az oly eseteknek, a milyen az 1452. évi perben 
is foglaltatik. Már két évvel előbb több szomszéd 
főúr jobbágyai rátörtek Szentmárton városára és 
sok más hatalmaskodás, jogsértés is történt az apát-
ság s a szomszédok jobbágyai közt. A szentmártoni 
támadás dolgában Hunyadi János kormányzó ren-
delt el vizsgálatot,2 s mikor a vádak kölcsönösen 
fölszaporodtak, elintézésöket a felek választott birák 
ítélete alá bocsájtották. Mindjárt az első pontban 
úgy Ítéltek a birák, hogy noha az apátság kormány-
zója három hiteles levéllel igazolta a szentmártoni 
támadás vádját, mégis a vádlottak esküdjenek meg 
szolgabíró előtt, mindegyikök negyedmagával, hogy 
a vádból semmi sem igaz. Más erőszakoskodások 
dolgában mindkét félnek békében való maradási 
parancsoltak (3, 4.). Egy jobbágyot, kinek ökrét el-
vették, azzal utasítottak el, hogy a dolog «tempore 
guerrarum», háborús időben történt (7). A földesúri 
bíráskodás esetei e választott bíróság ítéleteiben : 
hogy a varsányi tiszt és biró Ítélkezzenek az oda-
való adós fölött ; há rom apátsági bognár, kik a vál-
lalt munká t nem teljesítették, noha előre fölvettek 
érte pénzt, ítéltessenek meg egy szolgabíró előtt; az 

i U. o. 536-540. 1. i U. o. 567. 1. 1382. 2 U. o. III. 516-517. 1. 
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apátság kormányzója mondjon Ítéletet bevádolt 
jobbágyai fölött egy szolgabíró előtt ; az apátsági 
lázi major (curia) ispánja ellen panaszkodó jobbágy 
esküdjön meg a lázi biró előtt, aztán kapjon elég-
tételt (14, 16, 17, 19).1 ' er. 

Óhitű és újhitű áramlatok a szocializmus 
eszmevilágában. [ii.> 

A történelmi materializmus kérdése. 

Másik példának az állattenyésztést hozza föl 
Baranowsky. Ma m á r be van bizonyítva, hogy az 
állatszelidítésre, mely később oly hatalmas gazda-
sági tényezővé vált, nem gazdasági indító okok ve-
zették az embert. A délamerikai vörösbőrűek, az 
állatszelídítés legnagyobb mesterei, nem kizsákmá-
nyolható, táplálékot adó állatokat, hanem papagájo-
kat, ma jmoka t s egyéb játszótársakat szelídítenek. 
Alacsonyabb kulturfokokon az ember szivesebben 
szokta tenni azt, ami neki tetszik, mint azt, ami 
hasznos. Ez utóbbira csak akkor fanyalodik, amikor 
a szükség hajt ja . Morgan is írja, hogy az emberek 
inkább kedvtelésből, mulatság kedvéért kezdtek sze-
lídíteni állatokat. Különben a vallási mot ívum itt is sze-
repet játszott. A kutya, a legelső háziállat, tudvalevőleg 
vallási tiszteletnek és szorgos ápolásnak volt tárgya. 
A vadember tigrist, oroszlánt, párducot szelídít, hogy 
személyének nagyobb súlyt kölcsönözzön. Nem tagad-
juk, hogy az életfentartás igen sokszor legelső gond-
ját képezi a természetembernek és sok küzdelmébe 
kerül ; azonban mihelyt nem kell félnie az éhen-
halástól, azonnal egyéb, a táplálkozástól független 
szükségletek is fölébrednek benne és erős sarkan-
tyúivá válnak cselekvőségének. A kezdetleges ember 
és a mai át lagember általában véve nem oly kufár, 
«businessman», mint ahogy Marxék képzelik. 

Az ember, mondja továbbá Marxékkal szemben 
Baranowsky, nemcsak enni, inni, ruházkodni kíván, 
hanem elismerésre, tiszteletre, dicsőségre is vágyik. 
Társadalmi szereplés, politikai érvényesülés: ezek az 
ember, jelesen a mai ember cselekvésének legerő-
sebb ösztökéi. Már a vadember nem elégszik meg 
puszta létezéssel, mint az állatok. () is arra törek-
szik, hogy észrevegyék, becsüljék és féljenek tőle.2 

A vad törzsfőnöknek, mint Spencer sok példán ki-
mutat ja , több gondot okoz az öncicomázás, mint 
korunk világdámájának.3 A legnagyobb kínokat is 
elszenvedi az ilyen ember, csak hogy nagyobb te-
kintélyre tehessen szert törzsbeliei előtt. Gondoljunk 
csak a tetoválásra, az orr-, ajk-, fülkarikákra és 
egyéb önkinzásokra, melyeknek magát a vadember 
csupa hiúságból aláveti. A maláj i természetember 
hasonló indítóokból hegyesre köszöriiltetí fogait, ami 
nyilván nem valami kellemes mulatság. Mennyire 
becsüli a vadember az Európából hozott csecse-

becsét és piperecikkeket! Legdrágább kincseit is 
odaadja, hogy ezeket a holmikat megszerezhesse. 
Nem esztetikai szükségletek serkentik erre, hanem 
a feltűnés viszketege, az érvényesülés, a hatalom 
vágya. 

A közvélemény ítéletét kezdettől fogva igen 
nagyra tartotta az ember. Nincs senki, akinek a 
közvélemény kárhoztató vagy elismerő ítélete közöm-
bös volna. A dicsvágy a mai embernek is egyik fő-
jellemvonása. Nem az ínycsiklandozó élvezeteknek 
nagy mennyisége vezérli kizárólag a cselekvést, mint 
azt a történelmi material izmus állítja, hanem a tár-
sadalmi és politikai hatalom után való vágy is. 
«Der Wille zur Macht», mint Nietzsche mondaná . 
Azért tér el a mai társadalmi élet oly sok pontban 
az evangélium szellemétől. A puszta létért való küz-
delem kétségen kívül nagy szerepet játszik az em-
beri életben, de legalább ugyanakkora szerepe van 
hatalomért, a társadalmi érvényesülésért való küz-
delemnek is. Ezt a tényt a történelmi materialisták 
figyelmen kivül hagyták. A hatalmi érvényesülésért 
való küzdelem főleg a politikai életben dúl. Azért 
a politika nem merő reflex, hanem oly önálló ha-
talom, mely az ökonómiai életet erősen befolyásolja. 
A kincsgyüjtés, a tőkehalmozás nemcsak az érzéki él-
vezet kedvéért történik, hanem a politikai hatalomért, 
a társadalmi fényért is. Ha a kincshalmozásnak kizá-
rólag a testi szükségleteknek kielégítése volna a 
célja, akkor annak meg kellene állnia ott, ahol ez 
a kielégítés el volna érve. Ám az «auri sacra faînes» 
e ponton meg nem áll. Mi készteti a milliomost arra, 
hogy szünet nélkül új kincseket halmozzon rakásra 
és részt vegyen az életölő versenyben? Tán a létért 
való küzdelem ? Tán a gyönyöróhaj ? Miért nem vonul 
vissza a nyugalmas életbe, hol zavartalanul élvezhetne ? 
«Nem a gyönyörűség, nem is az önfentartási ösztön, 
hanem a becsvágy tekintendő a tőkés akkumuláció leg-
fontosabb lélektani hajtóerejének».1 A politikai és tár-
sadalmi világtörténelem egészen más képet öltött 
volna, ha a gazdasági érdekeken kivül az épen le-
irt érdekek és szükségletek szerepe nem volna any-
nyira domináló.2 

A történelmi materializmus szimplista módon 
csak a durva anyagi érdekeket veszi észre, a fino-
mabb, érdeknélküli emberi szükségleteket nem látja 
meg. Pedig ilyenek is vannak. Ilyen teszem a játék-
kedv, mely a művészeteknek egyik legfontosabb ős-
forrása. Már az állat is szereti a játékot. Az állat 
játszik, ugrál, szaladgál, látszólagos vadászatokat 
rendez, csupán a játék kedvéért. Duzzadó életerőből 
és életkedvből. Minél több benne a fölösleges élet-
erő, annál nagyobb hévvel játszik. A ragadozó álla-
tok a legnagyobb játékosok (a macska). A természet-
ember is nagy szenvedéllyel és bámulatos kitartással 
űzi a játékot. A vadember őrülten, végkimerülésig 

1 U. o. 522-524. 1. s V. ö. 58. 1. 3 U. o. 59. 1. 1 U. o. 83. 1. 3 U. o. 63. 1. 
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táncol. A kezdetleges fokokon a komoly munka 
szorosan egybe van kötve a játékkal. A vadak munka-
közben ütemben énekelnek. E két elem későbben 
differenciálódik. Történelmi szerepre emelkedett a 
játék, mint jól tudjuk, a görögöknél és a rómaiak-
nál. Panem et circenses! Azért fektet Baranowsky 
oly nagy súlyt a játékra, mert abból fejlődött, mint 
ő vélekedik, a művészet. A zene előbb csak segítő-
eszköz volt a munkánál . Ma m á r egyike a legszebb 
művészeteknek. A szépirodalom elsőrangú társadalmi 
ha ta lommá nőtte ki magát. Döntő szerepük ugyan 
nincsen a művészeteknek, de erkölcsnemesítő hatá-
sukat ki ne i smerné? Az esztétika gyengébb társa-
dalmi erő ugyan a gazdaságnál, de azért önálló 
hatalom az, mely a gazdasági alapszerkezetből ki 
nem magyarázható, merő reflexnek, hatástalan sal-
langnak nem minősíthető. Sőt ez az «epifenomenon» 
maga is belenyúl a gazdasági életbe. Nem egy m ű -
vészet egészen sajátos iparágakat hozott létre. P. o. 
a zeneeszközök készítését senki sem tekintheti cse-
kélységnek. 

Hasonlóan vagyunk, folytatja Baranowsky, a 
tudásvággyal is. Tagadhatatlan, hogy vannak embe-
rek, akikben a tiszta, érdekmentes tudásvágy nagyon 
ki van fejlődve. A tudomány első keletkezése és 
fejlődése a legtöbb szakban, mint szívesen megen-
gedjük, gyakorlati szükségletekkel van kapcsola tban; 
ám idővel a tiszta elméleti szükséglet erősbödik s 
teoretikus tudós a gyakorlat fölé kerekedik. A tudo-
mány forradalmosította a gyakorlati életet, új kor-
szakot teremtett a nemzetgazdasági életben és önálló 
ha ta lommá fejlődött ki. Nem mondjuk, hogy a tiszta 
elméleti tudásvágy nagyon általános ; de azért szo-
ciológiai fontossága óriási.1 A tudománynak kevés 
fölkent művelője az egész társadalom ügyét előbbre 
viszi. A jeles revizionista szociológus nem feledkezik 
meg arról a nagy befolyásról sem, melyet a vallás 
és az erkölcs a társadalom életére és fejlődésére 
kezdettől fogva gyakorolnak ; ám erről akkor szólunk, 
ha ma jd a vallási és az erkölcsi kérdéssel foglal-
kozunk. 

Itt még csak egy dolgot akarunk szóvá tenni, 
amit Baranowsky Marxékkal szemben igen he-
lyesen kiemel. Az emberi természet különböző 
a laphaj lamai között, úgymond, önálló helye van a 
rokonszenvnek, a szimpátiának is. Ez az érzelem 
eredeti és elemi érzelem, épen úgy, mint az önfen-
tartási vagy a nemi ösztön. Ősforrása a rokonszenv-
nek a legerősebb emberi érzelem, az anyai szeretet. 
A csecsemő nagyobb fokban szorul rá az anyai sze-
retetre, mint bármely állat. A rokonszenv melege 
ebből a forrásból kiárad az egész családra és nem-

1 V. ö. T. Baranowsky, i. m. 72. 1.; .lehlieska Ferenc dr., 
Pikier belátásos elmélete, Budapest, 1908., 34—70 11. ; az elmé-
leti tudománynak fontosságát a társadalom egész életére 
nézve leghatalmasabban Tarde mutatta ki «Les lois de l'imi-
t°t'on» c. nagy müvében, Paris, 1907. 

zetségre. Ezzel párhuzamos és rokon az embernek 
társas ösztöne; az ember társas lény. Nincs népfaj , 
mely kisebb-nagyobb csoportokban nem élne. Az 
együttlét, a kölcsönös érintkezés egyike az ember 
legnagyobb szükségleteinek. Ki nem elégítése elvisel-
hetetlen kín.1 Benjamin Kiddnek azon állítása, hogy 
a modern társadalom az altruizmus jegyében áll, 
optimizmuson alapszik ugyan, mer t a mai gaz-
dasági berendezkedés az altruista érzelmek kifej-
lődésének nem igen kedvez: azonban al truizmus 
tényleg van s ez a marxista panökonomizmus szem-
pontjából megoldhatatlan probléma. Szűkebb emberi 
agregatumokban pedig, amilyen mindenekelőt t a 
család, oly erősen lüktet ez a nemes érzelem, hogy 
tőle még a gazdasági élet is jelentékeny impulzuso-
kat nyer. A szülői szeretet a gazdasági igyekvésnek 
egyik legerősebb hajtókereke. Vájjon miben van 
annyi erő az emberi restségnek leküzdésére, mint 
épen a szülőnek a gyermekei iránt táplált szeretete ? 
Az öröklés joga kétségen kívül fontos társadalmi és 
nemzetgazdasági intézmény. S vájjon min alapszik 
az ? Nemde a szülői szeretet erős mot ívumán. Ve-
gyétek el a rokonszenv és a szolidaritás érzelmeit s 
véget vetettetek az ökonomia mindennemű haladá-
sának. A halandó egyén, ha nem volna kiért fáradnia, 
nem ültetne fát és nem gyűjtene tőkét. 

Marxék, mondja végül az orosz társadalom-
búvár, helytelen fogalmat alkottak maguknak a gaz-
dasági életről s ez a helytelen fogalom egész elmé-
letüknek «caput mortuuma»-a. A gazdaság szerintük 
csak a táplálkozás, lakás, ruházkodás eszközeit 
termeli. Az ember többi szükségleteit Marxék nem 
mérlegelik. Ily értelemben a gazdaság egyeduralmá-
ról szóló tan egyike a legegyoldalúbb történetbölcse-
leti elméleteknek, mely a helyes emberi lélektan 
teljes félreismerésén alapszik. Igaz ugyan, hogy a 
magasabbrendű emberi szükségleteknek kielégítése 
is bizonyos gazdasági feltételekhez van kötve (p. o. 
a zenéhez hangszer, helyiség, szinház stb. kell), de 
minél magasabbrendű ez a szükséglet, annál kisebb 
szerepet játszik benne az ökonomiai mozzanat. 
A magasabbrendű cselekvésmódok, a szellemi kul tur-
tényezők önálló léttel és fontossággal bírnak. Ter-
mészetüket teljesen félreismeri, aki azokat a gazda-
sági alap merő reflexeinek tartja. Az ökonomiai 
elem, nem tagadjuk, még mindig igen lényeges 
helyet foglal el az emberiség" életében. Ám a tör-
ténelmi haladás az ember átszellemítésében áll. Az 
emberi élet súlypontja az alacsonyabbrendű fizio-
lógiai szükségletek köréből egyre jobban a magasabb 
szellemi szükségletek birodalmába helyeződik át. 
Az ember i foglalkozásoknak túlnyomó része ugyan 
ma is a gazdasági élettel függ össze, azonban mái-
ma észlelhető a tendencia, hogy a gazdaságnak 
vezérszerepe egyre jobban összezsugorodjék. A mun-

1 Baranowsky, u. o. 53. és k. 1. 
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kának termelőereje egyre jobban növekszik, miáltal 
több és több olyan foglalkozás keletkezik, amely a 
gazdaságtól távol áll. A nem-ökonomiai hivatások 
egyre fontosaid) feladatokat teljesítenek a kul tur-
életben. Senki nem állítja, hogy az ember széjjel-
szakíthatja valaha azt a láncot, mely őt a földhöz, 
az anyagi létfeltételekhez köti ; ámde ez a lánc 
szemmelláthatólag hosszabbodik.1 

Szállóigévé vált a szociáldemokraták táborában 
Marx-nak az a tétele, hogy nem az öntudat ha tá-
rozza meg az emberek létét, hanem a társadalmi 
lét határozza meg az öntudatukat. A történelmet 
nem az ember csinálja, hanem bizonyos determinált 
erők. Ezzel szemben Baranowsky arra utal, hogy a 
szenvedőleges, természetes, genetikus fejlődés mel-
lett észre kell venni az aktiv, szándékolt, mestersé-
ges, teleologikus fejlődést és haladást is. A maga-
tudatos emberi akarat a lét kezdetleges fokain nem 
bír ugyan a természeti erőkkel, befolyásokkal szem-
ben túlsúlyra vergődni; ámde az idő haladásával 
bővül az emberi tudás, egyre erősebben érvényesül 
a tudatos célkitűzés, az akarat ereje ha lmozódik : 
az ész legyűri az anyagot. Mens agitat molem. Amint 
a gyermekben is a fejlődés menete túlsúlyra vezeti 
az értelmi erőket az ösztönösséggel szemben, ép úgy 
áll a dolog az egész emberi nemmel is. 

Minálunk, Magyarországon, az ortodox Marx-
tanítványok kezdetben valóságos terrorizmust lejtet-
tek ki azokkal a szociáldemokratákkal szemben, a 
kik a történelmi material izmus tételeit kétségbe-
vonni merték. A szociáldemokrata, de revizionista 
érzésű Kepes Ernő azt mond ja könyvében, hogy «a 
történelmi material izmus a dogmatizmusnak undok 
és bűzhödt mocsarába fulladt».2 A magyar szociál-
demokrácia vezérei, úgymond, dogmát állítottak fel ; 
kimondották, hogy a történelmi material izmus meg-
támadhata t lan . A ki nem történelmi materialista, 
az nem szociáldemokrata. Ezt Kepes «képtelenül 
ostoba és bornír t álláspontnak» minősíti s valóság-
gal dühöng azon óhitű, «áltudósok, dogmatikusok» 
ellen, a kik mint a magyar szociáldemokrácia ve-
zérei a «legféktelenebb terrorizmussal» fojt ják el a 
kritika hangját tudományos és politikai téren egy-
aránt.3 0 a maga részéről egyrészt Darwin, másrészt 
Kant elveivel szeretné kombinálni Marxnak tanítá-
sát, miközben számtalan tanújelét adja annak, hogy 
ezekkel a problémákkal tisztában nincsen. 

A szociáldemokratákkal rokonérzelmű és gon-
dolkodású emberek, mint p. o. Jászi Oszkár, lassan-
ként kibontakoztak a Marx-féle elmélet karjaiból s 
ma m á r túlhaladott ál láspontnak tartván a panöko-
nomizmust, az er jedő és va júdó modern szociologiá-

1 ü. o. 199. 1. 
2 Kepes Ernő, «Történelmi materializmus, darwinizmus, 

kantizmus.», Budapest, 1907. Előszó. 
3 U. o. VI. 1. 

ban igyekeznek elhelyezkedni.1 A szorosan vett szo-
ciáldemokratákat miná lunk annyira lefoglalja a 
politikai küzdelem, hogy az elvontabb bölcseleti és 
társadalomtudományi kérdésekkel foglalkozni, még 
ha értenének is hozzá, rá sem érnek. 

Jehlicska Ferenc dr. 

K ö l n . Szemle Németország katholikus Íróinak világa Egy hát 
feleit. Az irás művészetének gyakorlásában szorgalma- . . . 
sabb népet a németnél aligha lehet a világon találni. f ® 
A redseligkeit különben is egyike a német nép saját- kfónil^c 
ságainak, de csak úgy maguk között, mert idegenekkel 
szemben, bizony, lelkületének egy másik oldalát fordítja 
elé, t. i. a begombolkozoltságot. Tehát irói termékeny-
ségre nézve a németség, azt lehet mondani, páratlanul 
áll. Ezt akarjuk ezúttal számokkal bebizonyítani. 

Kürschner Lileraturkalenderje, mely Németország 
jelenleg élő és működő íróinak teljes gárdáját mutatja 
be, összesen 15.400 német nyelven dolgozó írót mutat 
ki. Essen-Ruhrban, Fredebeul és Koenen könyvkiadó-
nál ép most jelent meg Keiter tollából a Katholisches 
Literaturkalender 1910-ik évre szóló folyama, a mely 
az egész világon összesen 4463 német nyelven dolgozó 
írót és irónöt számít össze, honosságuk szerint a kö-
vetkező csoportosításban : I. Német-birodalom : Ost-
Preuszen 28, West-Preuszen 29, Posen 19, Pommern 2, 
Schlesien 199, Brandenburg (Berlin nélkül) 13, Berlin 82, 
Sachsen 12, Hannover 58, Westfalen 372, Rheinland 
637, Hessen-Nassau 122, Holstein 5, Bayern 707, Würt-
temberg 131, Baden 140, Sachsen 22, Hessen 55, Olden-
burg 11, Mecklenburg — , Elsasz-Lothringen 138, Thü-
ringen 10, Braunschweig 5, Detmold 2, Anhalt 5, Hansa-
städte 8, Hohenzollern 31. 

II. Em Opa : Luxemburg 55, Liechtenstein 1, Ausztria-
Magyarország 1052, Franciaország —, Svájc 175, Olasz-
ország 38, Anglia 9, Oroszország 3, Balkánországok 4, 
Dánia 10, Holland 53, Belgium 14, Norvégország 2. 

III. Más világrészekben : Amerika 48, Afrika 2, 
Ázsia 14, Ausztrália 13. 

Nem szerint a német katholikus irodalom művelői 
közt van 4243 férfi és 220 nő. Hivatás szerint 2075 egy-
házi félfiú, köztük 1423 világi pap, 652 szerzetes és 
2168 világi férfiú. A világi papság körében bibornok 3, 
hercegpüspök 4, érsek 4, püspök 31, hittudományi pro-
fesszor 245, kanonok 118, tudomány-egyetemi világi 
karokban működő egyházi férfiak 4, iskola-tanácsos 4, 
tanfelügyelő 9, gimnáziumi igazgató 17, gimnáziumi 
tanár 96, gimnáziumi vallástanár 80, rektor 19, zene-
igazgató 20, konviklusi elűljáró 31, könyvtáros 3, levél-
táros 4, székesegyházi szónok 4, főpásztori udvari 
pap 21, plébános 472, helyettesplébános 82, stiftsherr 
(Ausztriában) 18, katonai lelkész 13, porosz országgyű-
lési képviselő 4, német birodalmi képviselő 3, birodalmi 
és országos képviselő 2, lapszerkesztő 83, magántudós 
19, generalsekretär 4, konzervátor 2, papi ház elöl-
járója 3, Cand. theol. 1. A szerzetes írók között bene-
dictinus 206, Jézus-társasági 170, ferencrendi 61, kapuci-

1 Ezekről az Írókról v. ö. könyvemet, Társadalmi kérdés 
és etika, Budapest, 1908.; 73. és kk. 11.; egyebekben cikkeiket 
mais a «Huszadik Század» c folyóiratban, Budapest, helyezik el. 
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nus 4ß, ciszterci 41, redemptorista 28, premontrei 28, 
ágostonrendi 17, steyli missionárius 15, dominikánus 11, 
oblatus 11, karmelita, szervita, iskolástestvér, szent 
szív missionárista 3, 3, 3, 3, lazarista és pallotinus 
2—2, mechitarista, kreuzherr, fehér atyák, calasantinus, 
Priester von kostbaren Blut 1, 1, 1, 1, 1. Ezeken felül 
3 más szerzetes. 

A világi férfiak állás- és foglalkozás szerint sora-
koztatva, igazán tarka csoportokat alkotnak. Legtöbb a 
filozofus, filologus és pedagógus, a tanár és a tanító. 
Egyetemi professzor: bölcseletkari 131, jogtudományi 
38, orvosi 13. Miniszter van 1 (handelsminister), alállam-
titkár 1. A hadseregből 1 generalleulnant, 1 general-
major, 1 óbester, százados 4, főhadnagy 4, fregatt-
kapitány 1. Birodalmi képviselő 22, porosz országgyű-
lési képviselő 7, birodalmi és országos képviselő 
10, osztrák rajxrati képviselő 5, képviselőházi elnök 
1. Csak iró, semmi más (Schriftsteller) 191, magán-
tudós (dr. philos, stb.) a közügyek terén való állás 
nélkül 42. A 220 női író között 10 szerzetesnő.1 

* 

K ó m a . A S. Congregatio consistorialis rendelete a 
limina Apostolorum visilatiója ügyében. Az egyháztörté-
nelem annyi, mint világtörténelem. Ennélfogva X. Pius 
pápáról bátran elmondhatni, hogy századokra kinyúló 
iiatással markolt bele a világtörténelem kereteibe, még 
pedig már nem egyszer, hanem többszörösen, még pe-
dig a gondolkodás, az elmélet terén épen úgy, mint a 
gyakorlati élet terén, A világ gondolkodásának kerekeibe 
markolt bele hatalmas intéző kézzel akkor, mikor a 
kath. egyházat, az ú. n. modernizmus zagyva, kétszinü 
gondolatainak kísértéseitől megtisztította. A gyakorlati 
élet világforgalmának kerekeibe irányadó lendítéssel 
akkor markolt bele, midőn a kánonjog, a keresztény 
társadalom anyajogának kodifikációját nemcsak elren-
delte, de meg is indította. Most, a püspöki egyházkor-
mányzásnak az apostoli szentszékhez való viszonyában 
mutat új utat a Congr. consist, ama legújabb decretumá-
ban, mely a püspökök Rómába teendő jelentéseinek és 
zarándoklásainak az ügyét szabályozza az új kor szük-
ségletei szerint. 

A Rómába teendő jelentések ügyében, a mi azok-
nak időpontját illeti, kimondja az új decretum, hogy 
a püspöki jelentés az oly püspökségek részéről, melyek 
nincsenek a Propagandának alárendelve, öt év alatt 
teendő az egész világról, 1911. jan. 1-től kezdödőleg, a 
következő turnusokban, vagyis sorrendben: első évben 
Olaszországból és a hozzátartozó szigetekről; második 
évben Spanyolországból, Portugáliából, Franciaországból, 
Belgiumból, Hollandiából, Angol-, Skót- és Írországokból ; 
harmadik évben Németországból, Ausztria-Magyaror-
szágból és Európa többi részeiből ; negyedik évben 
egész Amerikából; ötödik évben Ausztráliából, amennyi-
ben nem tartozik a Propaganda alá. Azután újra kez-
dődik a quinquennium. 

A mi az ad limina tenni köteles püspöki zarándok-
latot illeti, az az új decretum szerint ugyanabban az 
évben végzendő, melyben a jelentés, tehát szabály szerint 

1 Magyarországban a kath. Íróság csaknem annyi, mint nyo-
morúság. A munkának a vége — a ráfizetés. Azért mégsem ártana 
már egy kis szemle, vagyis összeírás. 

minden öt évben. De a visitatio quinquenniuma csak 
Európára nézve áll; az Európán kívül székelő püspökök 
csak minden tíz évben kötelesek visitatiót végezni. A kik 
1909-ben tettek ennek a kötelességnek eleget, azok 1911 
és 1912-ben az új rendelkezés alól fel vannak mentve. 

Kimondja a decretum, hogy távol van tőle a szándék, 
hogy a trienti zsinat abbeli rendelkezésén, mely a püspö-
köknek saját egyházmegyéjük látogatását illeti, valamit 
változtasson. Erre nézve marad minden a régiben, t. i. 
hogy minden esztendőben kell visitatiót tartani, ha 
nagykiterjedésű az egyházmegye, akkor legalább is a 
nagyobb részében. Két év alatt azonban okvetetlenül 
be kell végezni a visitatiót. 

Hogy jelentéseket mikről kell tenni, e tekintetben a 
decretum 16 fejezetben ad tüzetes utasításokat. Az első 
évben minden pontra nézve tüzetes jelentést kell adni ; 
a következő évben csak azokra a kérdésekre kell felelni, 
amelyek körében valami változás állt be, vagy a melyek-
ről a Congregatio consistorialis külön jelentés iránt 
nyilvánított kívánságot. 

Megjegyzendő, hogy ez a kánonjogi reform illő 
helyen be lesz kebelezve az új kánonjogi törvénykönyvbe. 

- y - la-

K e n e d i G é z a : Szoc io lóg ia i n y o m o z á s o k . I. kö-
tet. VIII. 264 1. II. kötet. 248 1. Budapest, 1910. Franklin-
Társulat. 

Nem rendszeres és ígv nem is szorosan tudomá-
nyos munka ; hanem csak egyes cikkek, önálló fejeze-
tek gyűjteménye, melyek már legnagyobb részben meg-
jelentek a napilapokban. Ezt a szerző is mondja. Úgy 
gyűjtötte össze és egészítette ki itt-ott. Miért foglal-
kozunk hát vele? Azért, mivel ismeretes dolog, hogy 
az ilyen könnyebb olvasmánynak nagyobb keletje van, 
mint a tudományos munkának ; azért, mivel az ilyen 
munkák jobban irányítják a közhangulatot, mint mé-
lyen járó könyvek, melyeket csak egy-két tudós olvas. 
Kenedi cikkei könnyed, élvezetes olvasmány s azt hi-
szem, igen sok úricsaládnál olvasnak belőle egy-egy 
fejezetet naponkint. Ezért foglalkozunk tehát vele. 

Igaz, hogy mindenben nem érthetünk vele egyet ; 
de a mai világban, a hol a túlzásokat keresik az embe-
rek, Kenedi munkája komolyságával, határozottan he-
lyes és az igazságra törő irányával valódi fékezője a 
már romlásban teljesen eszétvesztett világnak. 

Mindkét kötet két-két részből áll. 
Az első kötet részei : A láthatár. Feminizmus. 

A második kötetéi : Romlások. Energiák. 
Az első részben (A láthatár) a mai világ eszme-

áramlatait vázolja. «Mindenki boldog, ha valami újat 
hozhat a világra, akármilyen is. Lehet tökéletlen, lehet 
bár undok is, csak ne hasonlítson a régihez.» (5. 1.) 
Beszél a darwinizmusról (Ma már bizonyos, hogy a 
darwinizmus, mint társadalmi törvény, óriási rombo-
lásai után nagyobbrészt megbukott. Kitetszett, hogy 
kegyetlen igazságai nem illenek rá mindenben az em-
beri faj életére. 11. 1.); a biotogusokról, a marxizmusról 
s aztán kérdi : vájjon mit hoz a jövő? Forradalmi vagy 
békés átalakulást ? Ez is a jövő titka. De átalakulást 
biztosan hoz. A szociológiáról szólva kipellengérezi a 
mai «szociologikus» irókat : Ha valaki a házasságtörést, 
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szabad szerelmet védi, vagy szidja az államot, a papokat 
vagv istentelen, vallástalan tanokat hirdet s magát 
tudósnak mondja, — mainap mind szociológus. «Soha 
a tudománynak egyetlen köpönyegét sem használta a 
gondolat nélkül való gondolkozás annyi mindenfélének 
az elpalástolására, mint ezt.» (21. 1.) Hát így «Merre-
felé?» A mai világ számjelzői ilyenfélék: «Feminizmus.. . 
A pompa és élvezet szertelen vágya. A pénz vásárló 
erejének rohamos hanyatlása. . . Különösen pedig a 
szemérem érzésének és az irodalmi erkölcsöknek bukás-
szerű esése. Nem is modern író már az, a ki valami 
világos erkölcstelenséget nein tud az olvasóval elfogad-
ta tn i . . . stb. stb.» (3(5. 1.) Mi lesz a vége? Ferrezóval, a 
torinoi egyetemi tanárral mondja : «A mi most végbe-
megy, ugyanaz, a mi Rómában végbement.» (42. 1.) 
A római avaritia, a stréberség és a luxui'ia az a kor-
rupció, a mely megöli a mai társadalmat. 

S azután jön egy fejezet, melyet szeretnék minden-
kivel elolvastatni : Az erkölcsi alap. A mai eszmeáram-
latokból erkölcsi meggyőződést szerezni lehetetlen, csak 
erkölcsi lazulást. «Világos — így szól — hogy ez az 
ethikai lazulás sokáig el nem tarthat nyilt forradalom 
vagy még nyilvánvalóbb rabszolgaság nélkül. Mert a 
társadalmi együttélésnek primitív erkölcsi biztosítékait 
a világ sokáig nélkülözni képtelen. És vagy kiverekszi 
magának az újakat, vagy zsarnokot keres magának —-
mint a forradalmi francia nép tette — hogy ha fölsé-
ges lábrugások árán is, de megváltsa élete békéjét és 
biztosságát. A szabadság bajnokai tehát azok a tudósok 
is, a kik az erkölcsi nevelés alapjait, egymás okos 
megértésével, helyre akarják állítani.» S elmondja, mi-
lyen ferdeirányú a mai nevelés : «Egyrészt Istent, tíz-
parancsolatot és bibliát tanítani nekik ; másrészt azt, 
hogy ez mind csak az urak huncfutsága s a bő és sza-
bad élet az igazi erkölcs — akkor jobb, ha egyenesen 
hazudni tanítjuk gyermekeinket!» (49. 1.) 

Szellemes megjegyzéseit tovább fűzi a tények ere-
jéről, az értelemről és szenvedélyről, a háború és a halál 
szociológiájáról. Ez utóbbiban támadja az atheizmust : 
«Az úgynevezett atheistaság nem ér egy ütet taplót . . . 
A ki azt hiszi, hogy halálával «megsemmisül» és csak 
puszta vegybomlás következik utána, a mi megint új 
termékenység eszköze : bizony az mindjárt akár trágyá-
nak is születhetett volna. A többi ugyancsak fölösleges 
vo l t . . . Az atheizmus a tudományra hivatkozik a val-
lásos hit ellen...» De a tudomány nem támogatja s ki-
mutatja, hogy a «tudomány tudja a halál után való 
életet : csak a módot és formát nem tudja, a hogyan 
az folytatódik». (86-89. 1.) 

S ezután befejezi az első részt mély filozofálással 
a tömegek cselekedeteiről. 

A «Feminizmus» finoman, de őszintén megírt rész-
let. A feminizmus és biologia cimen négy fejezetben 
szépen kifejti a nő és férfi különböző hivatását. A szel-
lemi különbségekre nézve mondja : A nő szellemi ké-
pességei nem kisebbrangúak, nem alábbvalók, mint a 
férfi képességei, hanem egyszerűen csak mások. (121. 1.) 
S ezzel vége a vitának. De ezeket a más tehetségeket 
másra is kell használnia, mint a férfinak. Ezt a ter-
mészet ősi munkamegosztása jelölte ki. S így a nő a 
férfias életpályákon csak dilettáns lehet, ha pedig ko-
molyan ily pályát választ : csakis a nagy természeti 

munkamegosztás rovására teheti. S ha tömegesen teszik, 
akkor azt maga a szociális test fogja megsinyleni. (135. 1.) 
A feminizmus célja tehát más nem lehet, minthogy a 
férfiak a női tisztaságot, a női erényt és az asszonyi 
szolgálatokat, kivált pedig az anyai méltóságot a maga 
értéke szerint becsüljék. Mert ma ezt nem teszik! (137. 1.) 

Ezután jön : «A szerelem főkérdése.» «Eroticum.» 
«A magyar irodalomban nincs kr i t ika . . . A színházak 
már az asztal alá váglák. . . (159. 1.) A párisi boulevard-
irodalom és a külvárosi chantant-termékeken kívül 
nincs is sehol másutt ez az obszcénnel hatásos eroticum. 
Csak nálunk. Csakhogy nálunk ez — szalontéma» (162.) — 
«Szerelem és őrültség.» Az igaz szerelmet megkülön-
bözteti minden mástól, mely nem az s ép azért — 
bűn. «Közönséges bujaság ; merő állatiasság. Ez most 
nagyon modern tárgy, mivel az életnek túlságosan álla-
tias szemlélete a paráznaságot olyan méltóságra emelte, 
a milyennel csak egyszer bírt : a római birodalom el-
rothadása idejében.» (167. 1.) A nő becsülete. A férj 
öl. A feleség is öl. «Azt mondom, óvakodjunk a beteges 
szerelmi káprázatoktól. És óvjuk a mieinket. Az asztal 
alá azzal a sok nyakatekert erkölcsű regénnyel és a 
poshadt szalonfilozofiával vagy mivel . . . Sőt, nem bá-
nom, legyintsük meg egy kicsit inkább azt a reflex-
szerelemben olvadozó diákot és bakfist, a ki már 12 
éves korában megindul a beteges képzelődés útján a 
nagy örvény fe lé . . . Ne tessék félni ! Remény van rá, 
hogy a szerelem azért nem pusztul ki a világból. Leg-
följebb azoknak a halvány, vérszegény-lelkű és elcsa-
vart fejű lényeknek a száma lesz kevesebb, a kik a 
szerelem szent nevében a nyakukat törik.» (195—196.) 
Sexualis ethika. A luxus két fejezetben. A női luxus a 
hódítás célja. Funkcionális idegesség. A Tabu, azaz a 
nagy titok. De ő feltárja. «A fiatalkori tisztaságról egé-
szen bizonyos, hogy a vele járó lelki szenvedéseken túl 
egymaga sohasem forrása semmiféle betegségnek. Sőt 
nagy életörömök forrása, a melyek a tiszta áldozat 
méltó jutalmai». (233. 1.) «A ki azonban tudni akarja, 
tudja meg, hogy a nő sexualis élete csakugyan forrá-
sává lehet a hisztériának. Csakhogy nem a tisztaság, 
hanem a piszok által . . . Az, a ki a serdülő leány-gyer-
mek vagy épen a bakfis fejét idétlen «szexuális fel-
világosításokkal» tömi tele, a romlás első lökését adja 
meg neki. Fölébresztette benne nem a tudást, hanem 
az ördögöt. Következnek a nemi kicsapongásokat mű-
velő, olykor dicsérő mindennapi írások. Másod- és 
harmadrendű malac-színházak és effélék. Fényes aljas-
ságok. Azután a disznó-irodalom, az óriási, a mit az 
utcán árulnak. Az ódon könyvkereskedések boltablakai 
meztelen képeikkel és förtelmes, de olcsó trágáí'ságaik-
kal. A kortársak fölizgató beszélgetései. Az a pimasz 
szexuális hangulat, a mi még a «szalonok» levegőjét is 
elárasztja. A felnőttek oktalan, perverz feministásko-
dásai. Ezer és ezer fertőzel, állatiasság, a mi a levegő-
ben a koreszme és modernség álneve alatt röpköd. Egy 
egész disznó-ól-kultura !» (235—6.) Egy kissé erős ki-
fejezések, de hűen máskép még jellemezni sem lehetne. 

A házasságtörés. Ma már szabad az «Überweib»-ek-
nek. De vájjon, ha erre kerül a gondolata egy nőnek, 
vájjon melyik nem fogja magát Űberweibnek tartani? 
Modern nőrablások. Fiú-e vagy leány? S ezzel be-
fejeződik az I. kötet. íme, a ki nincs is nyíltan velünk: 
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az Egyházzal, mégis az Egyház tanítására jut sokban, 
igen sokban ! 

Igaz, tehettem volna másképen, sőt támadhattam 
volna Kenedit racionalisztikus felfogása miatt ! Ezen 
fentebbi szép idézetek helyett idézhettem volna mást, 
idézhettem volna azokat a helyeket, melyek nem az 
Egyház tanait támogatják, sőt ellentétben vannak velük. 
Felemlíthettem volna azt a helyet, midőn az egyházi 
tanítások túlzásairól beszél (50. 1.), midőn a vallásos 
moralist el akarja választani az egyházitól (51. 1.), 
midőn megzavarodik, hogy a béke Istene nevében a 
«hadba vonuló nép fegyvereit fényes ornátusban áldja 
meg a főpap, a béke, sőt az Isten szolgája», midőn a 
vallást csak emberdolognak tartja (77.); korholhatnám, 
midőn ő a coelibatust korholja (219. és több helyen is), 
kiigazíthatnám, midőn a szentírást magyarázza (243. 1.) 
vagy az ókori társadalomról mondja, hogy ott nem is 
volt házasság (251.). De nem teszem. Nem pedig azért, 
mert ő a mai kor szemüvegén át nézi a dolgokat s így 
nem csoda, ha néha-néha félre talál szólani ; s továbbá 
nem azért, mert ezeken a helyeken is meglátszik rajta 
az igazságkeresés. 

Egységes világnézetet még nem tud felmutatni, 
sokszor csak kérdéseket ád telelet nélkül, de mégis lát-
szik, hogy szívesen felelne reá. Sok helyen szinte ön-
magával lép ellentétbe ellentétes, zavaros nézeteivel, de 
ha ezúton fog haladni, eljut oda, a hol mi vagyunk; 
Jézustól függetlenül nem lehet megoldani a kérdéseket! 

A II. kötet már nem annyira lebilincselő, mint az 
első. Talán azért, mivel már ismerjük elveit, nézeteit 
és a cikkezés során sokszor újra és újra ugyanazt a 
gondolatot halljuk. Ez azonban nem csoda, hiszen 
mindegyik fejezet külön is megállhatna magában. Úgyis 
azt ajánlom annak, a ki olvassa, hogy egy-egy cikket 
olvasson el szabad idejében. így lassankint jobban élvez-
heti az ember. 

A második kötet első része: Romlások. S a mai 
világnak örvény felé siető alakjait festi. — Apák és 
fiak. A fiúk elzüllése legfőképen a nevelés hibája. — 
A gyümölcstelen szerelem ; ezt hangoztatják azok, a kik-
nek a fajfenntartási kötelezettségből is csak az élvezet 
kell, a kik így akarják kijavítani a természetet. De ez 
bűn és gyalázatosság. S a vég ? «Idegrendszer feldulása ; 
lelki leromlás ; a test ellenállási képességének meg-
tőgyása és könnyű megbetegedés ; paralizis progresz-
sziva és mindenféle elmekórság. Tökéletes lesatnyulása 
tehát annak a fajtának, mely édesanyjára, a természetre 
emelte fel szentségtelen kezét.» (21. 1.) — A szemérem 
alkonya. Igaz Gratiolet mondása, hogy mindig az a 
legérzékenyebb és legintelligensebb társadalmi lény, a 
kinek fejlett szeméremérzete van. «A szemérem — 
mondja : — est un signe naturel de sa haute per-
fection.» (33. 1.) S manap? «Ha egy tenyérnyi bűzös 
pocsolyát meglátnak, legott kitör belőlük az apostoli 
lelkesedés. És odahívják a tömeget, hogy segítsen nekik 
benne turkálni.» (36. 1.) A következtetés nem nehéz. — 
Ingyen pogányok, azaz a berlini szépségestélyek lovagjai, 
a kik arra vállalkoztak, hogy «az emberiséget megsza-
badítják a keresztény aszkézistől és a ruházkodás elő-
ítéletétől.» (39. 1.) «Sehol semmi energia . . . csak elzül-
lés, lelki elaljasodás. Putredo ossium.» (47. 1.) 

Rágalom és kiválogatódás. — A drágaság, mely 

fejezetben jól jellemzi a sztrájk következményeit. — 
A hazugság szociológiája. — A tanúk megbízhatósága. — 
A fertőzött vér. — Országcsalók. — A férfi védelme. — 
A müveit állapotról. Ez nem jó öltözködés, nem illem-
tudás, nem nyelvtudás. Ez más valami. Ez először is 
az értelem kiképzett állapota, de hozzávaló az érzelmek 
műveltsége s koronája mindezeknek az erkölcsi művelt-
ség . . . «Hogy mi mindenből áll ez, elkezdeni sem 
merem. De bizonyos, hogy erkölcsi műveltség nélkül 
igazi műveltség nincsen. Sőt ennél is több. Az erkölcsi-
leg jól művelt ember más ember, mint a többi. Maga-
sabb rendbéli ember. . .» (110. 1.) — Az elegáns ember. — 
Fagyöngyök. Ebben a mai szecessziós költészetet, az 
olyan Ady-félét és az olyan «Nyugat»-félét kritizálja. 
Az ő nézete is az, a mit egy napilap írt minapában 
Adyról: Legjobb lenne, ha legújabb verskötetének cime 
nem ez lenne: «Szeretném, ha szeretnének», hanem: 
«Szeretném, ha megértenének.» Csakhogy így fejezi k i : 
«Akasszanak fel, ha értem!» (129. 1.) S igazat kell adnia 
Rybakov orosz egyetemi tanárnak : Ez az irodalom 
betegsége. 

Ezen szomorú képek után áttér szebbre, jobbra ! 
Lássuk az «Energiákat.» Ilyen a : haza, nemzet, nyelv. — 
A nyelv lelke. — Tavaszi dal, hol a kávéház-ülők felett 
suhogtatja ostorát: «Ha rajtam állana, igazán bottal 
kergetném ki a szabad természetbe már kora tavasszal 
ezt a mi kávéház-ülő és füstnyelő fővárosi lakosságun-
kat.» (160. 1.) A kellemes élet. — Az egyszerű élet; 
szemben a mi semmire rá nem érő, egymást kergető 
életünkkel. — A hosszú élet. «Az, a mi ma növekszik, 
az a felnőtt betegek tömege és nem az egészséges öre-
gek nagy száma.» (181.) — Mikrobák harca. «Az em-
berek jó része buja-bőven táplálkozik, sokat ül és már 
40 éves korában tönkreteszi az emésztőszerveit, a mit 
úgy is lehet magyarul mondani, hogy agyonzabálja 
magát. Kivált hússal és tojáseledelekkel, a melyekben — 
így szól az új tudomány — a büntetés is benne 
van.» (187. 1.) Svájcban a zürichi Bircher-Brenner sza-
natóriumában csak egyszer esznek hetenkint húst. 
S mondja még valaki, hogy az Egyház böjti parancsa 
egyúttal nem egészségi parancs i s ? ! —Alkalmazkodás, 
hol a hivatás megválasztásáról szól helyesen és talá-
lóan. — Az eszem-iszom alkonya. — Egy csöpp kultúr-
történet; a tudás és a hit harcáról beszél. «Mindig saj-
náltam azokat az embereket, a kiknek a lelkében a 
vallás meg tudta ölni a tudományt. Ezeknél csak épen 
azok a szerencsétlenebbek, a kiknek a lelkében a tudo-
mány ölte meg a vallást.» (212. 1.) «Renan könyvéről 
már ne is beszéljünk. Egykor szinte fölforgatta a vilá-
got, ma pedig — belletrisztika. Ilyennek is másod-
rendű.» (215. 1.) — Farsang és tánc. — Semmelweis. — 
A tisztaság. A női tisztaságot védi. 

E második kötetben is vannak tévedései, midőn a 
pokolról, mint világlegendáról (56. 1.) beszél, vagy 
midőn az újszövetség előképeit nem ismeri lel, hanem 
ezeket is, mint azokat, mithoszoknak tartja (215—218.1.); 
s nem érthetek vele egyet sok mindenben ; de azt gon-
dolom mégis, hogy a mai társadalomnak még az is 
sok, a mit ő tanít. Először hát ezzel kell kezdeni. Ez 
eszmék majd a mai világ gondolkozását jó irányba 
terelik s lassan majd ráakadnak az igazi igazságra! 

Magam sem tudom, miért idéztem könyvéből eny-
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nyit. De úgy érzem, szebben, jobban, mint saját sza-
vaival, nem tudtam volna ismertetni Kenedit. Öt magát 
nem ismerem, csak Írásait olvastam, meg azt hallottam 
íóla, hogy ő védte a «Szanin» fordítóját! Ezt a tévedé-
sét is értem s nem tesz elfogulttá vele szemben. Abban 
az ő háborgó lelkében nagy zűrzavar van. Megfér benne 
istenség és érzelmiség, vallásosság és az egyháztól való 
idegenkedés, de úgy látom : istentelen, vallástalan nem 
tudna lenni. Ezért bizom én, hogy ő a krisztusi fény 
világítótornyánál fog partraszállani ! 

Sajtóhiba alig van a könyvben. A kiállítás szép, 
modern, sót mondhatni, szecessziós, de mindennél 
szebb, kedvesebb csak Kenedi nyelvezete, melyet olvasni 
olyan, mint akár «Tannhäusert» hallgatni. Mert a lel-
külete is olyan. Oda akarja vinni a mai társadalmat : 
a zarándokútra, a bűnbánatra. 

Szereti a gyermekkori emlékeket. S ha már annyit 
idéztem, hadd álljon itt végül ezekből a gyermekkori em-
lékekből egy: 

«Valamikor, gyermekkoromban — úgymond — úgy 
karácsony táján, egy istentelen kóborló emberről hal-
lottam mesét, a ki a keresztvetést már rég elfelejtette 
és imádkozni sem tudott. Éjjel a farkasordító hideg a 
falu felé űzte. Világosságot látott és betekintett. Kará-
csony estéje volt odabent és az egész család a «betle-
hem» körűi énekelt. 

A kis Jézuska a jászolban feküdt és az állatok 
ráleheltek. Fejénél állott Mária, József, meg a pásztorok. 
Az égben pedig angyalok hirdették nagy csilingeléssel : 

— Gloria, gloria! 
És a tévedező, világjáró ember letérdepelt az ablak 

előtt ; keresztett vetett és imádkozott. 
Ha ma jelképbe kellene állítani ezt a mesét, azt 

mondanám, hogy az a tévelygő alak nem volt más, 
mint a kóborló Tudás.» (220 1.) 

Ha az író és az olvasók is eszerint cselekesznek, 
akkor van bizalmam, hogy lesz hatása e szociológiai 
nyomozásoknak . Mattyasovszky Kasszián dr. 

* 

Die Lehre von der s te l lvertretenden Genug-
tuung Christi. Historisch-kritisch dargestellt von Dr. 
Karl Staab, Assistent am bisch. Priesterseminar Würz-
burg. Paderborn, 1908. 285 1. 

A szerző így kezdi eme nagy értékű dogmatörténeti 
monográfiáját : «Das Problem vom stellvertretenden 
Sühnopfer Christi gehört zu den umstrittensten Pro-
blemen des Christentums in der Gegenwart». Krisztus 
kereszthaláláról, mint a bukott emberi nemért Istennek 
adott engesztelő elégtételről szóló tan — engesztelő ál-
dozatnak, megváltásnak, satisfactio vicaria-nak nevez-
zük — ma a legvitásabb pontok egyike. Mint látjuk, a 
kereszténység egyik sarkpontjáról van szó. Krisztus meg-
váltó-e, vagy tanító csupán? Halála a hősiesség, a sze-
retet példája-e csupán, vagy Istennek a mi bűneikért, 
melyekért, mint végtelen megbántásért, ember eleget 
tenni képtelen, nyújtott váltságdíj-e, mellyel Krisztus, 
az Istenember, az isteni igazságosságnak eleget tett s az 
Ádámban elvesztett természetfölötti rendet visszaállította 
számunkra? A kereszt kathedra-e csupán, vagy oltár-e a 
szó legszorosabb értelmében ? Ez a jelen esetben a 
kérdés s ennek a monográfiának a tartalma. 

Az új pogányok, a protestantizmus racionalistái s az 
evolucionisták serege, a kereszténységgel, mint egyszerű 
emberi fejlődéssel és Krisztussal, mint egyszerű, de 
kiváló emberrel szemben elfoglalt álláspontjukhoz híven, 
ezt a tételt is a katholikus felfogástól teljesen eltérőleg 
állítják be rendszerükbe. Szerintük Krisztus, a kiváló 
ember, halálában is csak tanító volt, az irántunk való 
szeretetnek kiváló példaképe; semmi egyéb. Tagadván 
t. i. az eredeti bűn létét, logikus következetességgel a 
megváltásnak is mind tényét, mind szükségességét egy-
szerűen tagadják. 

Mint minden kath. dogmánál, úgy itt is, a meg-
váltásról szóló kath. tannál (satisfactio Christi vicaria), 
kél oldalról intézik a támadást. Eredetét tekintve tagad-
ják, hogy Krisztus valaha magát megváltónak tartotta 
volna,1 szerintük ezt az eszmét Pál vitte be a keresz-
ténységbe a keleti vallások megváltási eszméinek be-
folyása alatt, a mit aztán utólag az evangéliumokba is 
belekorrigáltak. De téves szerintük ennek a dogmának 
mai értelmezése is, mivel az ilyen elégtételadás az Isten 
ethikus fogalmával és jóságával ellenkezik. Ennek az 
értelmezésnek az atyák felfogásával szemben szerintük 
szent Anzelm az oka, a ki az elégtételadást, a satisfactio 
jogi fogalmát, a germán jogból először vitte be a keresz-
tény tanba s ily módon elvilágiasította. 

Harnack, Pfleiderer s nyomukban a kath. Hermann 
Schell akként értelmezik e tant, hogy a megvál-
tásra — illetőleg a kereszthalálra — nem Isten 
miatt volt szükség, mintha őt kiengesztelni kellett volna ; 
hanem hogy az emberek miatt volt arra szükség, mint 
példára, hogy bűnt utálni és szeretetet gyakorolni tanul-
janak. Az objectiva redemptio helyébe a subjectiva re-
demptiót állítják, olyformán, mint Kant értelmezi, hogy 
minden ember maga-magának a megváltója a szenvedé-
lyek fékezése s az erényes élet által. Tehát még a redemp-
tio, a megváltás szót is (redemptio est restitutio in liber-
tatém amissam pretio soluto) kiforgatták régi értelméből. 

Mindezt sorra veszi Staab. Bemutatja a keletiek 
megváltási tanait, különösen a legemlegetettebbet, a babi-
loniak Mardukját s kimutatja azoknak egészen elütő 
tartalmát a keresztény megváltás eszméjétől. Foglalkozik 
az evangéliumokkal és szent Pállal s nyilvánvalóan 
bebizonyítja, hogy szent Pál csak azokat az eszméket 
fejtette tovább, a miket Krisztus tanított magáról ; to-
vábbá, hogy a substitutio tana már az ó-szövetségben 
is megvolt, tehát hogy sajátosan kinyilatkoztatott tan, 
melyhez fogható más ókori vallásokban nem található. 

Majd végig kiséri a szent Atyákat, egyenkint be-
mutatva felfogásaikat. Látjuk folyton ugyanazt az egy 
megváltási eszmét, mint pozitiv tant egy-egy gondolat-
ban kifejezve, míg végre az atyák hagyományát össze-
sítve rendszerbe foglalja szent Anzelm s még jobban szent 
Tamás; de tanuk csak a régi elszórt gondolatoknak 
rendszerbe szedése s nem valami skolasztikus újítás. 

Azután vázolja a megváltás tanának megváltoztatását 
a szociniánusoknál a XVI. században s ettől fogva a 
folytonos ujabbb és ujab elváltozását Kanton, Schleier-
macheren át egész Pfleidererig, Harnackig, szóval a mai 

1 Pedig milyen világosan beszélt, pl. Máté 18, 11 : Az ember 
fia üdvözíteni jöt t azt, mi elveszett volt ; vagy Lukács 22, 19—20 : Ez 
az én testem, mely érettetek adatik, ez a kehely az újszövetség az én 
véremben, mely érettelek kiontatik stb. 
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protestáns-racionalisla álláspontig, melyben a keresztény 
kinyilatkoztatásból már semmi sem taláható. Végül 
Hermes, Günther és Schell idevágó tanait mutatja be, 
mint mindmegannyi kibillenést a kath. oldalon. 

Staab cáfolatai minden pontban meggyőzők, viszont 
a kath. megváltási tan végig vonul előttünk egész fej-
lődésében, Krisztustól mai dogmatikai tankönyveinkig. 
Látjuk, mint bővült jobban és jobban, mint az el-
vetett mag, midőn lassan fává lesz. Folyton magokból 
a forrásokból merít, úgy, hogy a felszínre hozott tanokat 
korszakonkint összehasonlíthatjuk ; ennél pedig semmivel 
sem lehet jobban szembetűnővé tenni Harnackék mes-
terkedéseit s célzatos egyoldalúságait. Ezt a könyvet 
nevezem alapos, meggyőző munkának ; ilyenekre szük-
séges tanárainknak a tanítványok figyelmét felhívni az 
iskolában, hogy némileg irodalmilag is tájékozódjanak. 

Van végül ennek a könyvnek még egy más érdemes 
oldala is, a mit fölemlíteni el nem mulaszthatok. Würz-
burgi termék. Ugyanoda való tehát, a hol Schell az 
utóbbi időben hirdette a maga téves tanát. Ime, mind-
járt akadt, a ki vele szemben odaállította, kifejtette a 
kath. igazságot, olyan világosan és egyszerű előadásban, 
hogy élvezet olvasni. Szép jele a kath. éberségnek. 

Dudek. 

Az egyeki temetőből. 
A falun kívül egy parányi helyen, beültetve, be-

kerítve illatos akácokkal van a temető. Zöld hantú 
sirok, korhadt fakeresztek, néhány mohlepte kőem-
lék jelölik a béke és nyugalom közös birodalmát. 

Tavasz kezdetén, alig hogy a végtelen természet 
elveti hófátyolát : kegyeletes kezek virágot ültetnek 
a hóáztatta han tok ra : nefelej tset . . . árvácskát ; örök-
életű repkény fut ja be a sirok párkányait , megje-
lennek a j ó Isten madá rká i : a fülemüle, pacsirta, 
rigó s ők zengik az elköltözötteknek az altató danát. 

Virág: nefelejts, árvácska, örökzöld repkény, 
madárkák szólása: altató d a l . . . ragyogó n a p s u g á r . . . 
ki mondja , hogy a temetőnek nincs köl tészete? . . . 

Van, bizony van! Pedig még elhagytunk vala-
mit, a korhadt fakeresztek öregbetüjű rovásait, a 
kőemlékek aranyos betűit, a melyekben fájdalmát 
zengi a földön maradt hitves, a j ó testvér, a szerető 
anya, r ímes sorokban, nehogy megbontsa a temető 
költészetének harmóniájá t . 

Keressünk föl néhány beszélő fejfát; egyszerű 
szív gyöngéd hangján fog velünk beszélni. 

A virág kit itt sirattok 
A földnek elhervadott, 
De a síron túl reája 
Uj tavaszfény virradott. 

Mert minek halál nem árthat 
S el nem rontott a világ, 
Ártatlanság kellemében 
Fejlett e gyöngéd virág. 

Isten kertjében virul most, 
Ez adjon enyhületet 
A szülőknek s akik érte 
Ontanak hív könnyeket. 

Ne sirassatok szülőim 
Odavittek engemet, 
IIol nincs tűz, csak Istenünkért 
Égő, boldog szeretet. 

* ¥ * 

Az nap jöttem a világra 
S abból az nap mentem el, 
Melyben Isten a szűz Anyát 
Mennyországba vitte fel. 

Oltalmad alatt születtem 
S haltam meg, oh Mária, 
Legyen pártfogásod által 
Az Ég életem díja. 

* Gyenge testem, És ti, kik ezt olvassátok, 
Gyermek éltem, Kérvén az ő szent Fiát, 
Lángok áldozatja lett, Mondjatok szegény lelkemért 
De a tűz nem sértlieté meg Egy «Üdvözlégy Máriát !» 
Még ártatlan lelkemet. 

Bizonyára találnánk még több ily sírverset az 
egyeki t eme tőben . . . 

Ha kutat juk, ki írta e verseket, felvilágosítanak 
bennünket tisztes, őszbeborult emberek : hogy e ver-
sek írója Egyek egykori p lébánosa: Tárkányi Béla, 
kit elvittek Egerbe — nagyságos úrnak. 

Bégen volt, bizony régen! A keresztek elporla-
nak, a kőkereszt Írásait lekoptatja az idő gyorsan 
forgó ke r eke . . . talán már nem is tudna a jövő nem-
zedék semmit Tárkányi sírverseiről, ha az Írások 
nem beszélnének. Benkóczy Emil. 

M. Erdőhorvát i . Társaival együtt fogadja szives kö-
szönetemet. Áldozatok nélkül semmiféle nemes ügyet előbbre 
vinni nem lehet. Kár, hogy ez az eszme — még van hozzá 
idő — nem tudja megihletni más embereinket is. Egy-két 
fecske ugyanis még nem csinál nyarat. Az események azonban 
meghozzák a kiábrándulást és a — bánatot. 

F. B u d a p e s t . Nagyon ajánlom, (".ime : Zurück zur heili-
gen Kirche. Erlebnisse und Erkenntnisse eines Convertiten 
von Professor Dr. A. v. Ruville. 8° 149 1. Ára 2 k. 40 fill. 
Megkaphatja a Szent-István-Társulat könyvkereskedésében. 
A legújabb konvertita világlátott, sokat tanult lörténettanár 
a hallei egyetemen. Tanulságos, komoly, de egyúttal élvezetes 
olvasmány a könyve ; magyarázza különösen a protestánsok 
által kifogásolt tanokat : a pápaságot, az oltáriszentséget stb. 
Hat fejezetből áll. Meglep az a fejtegetése, hogy most érzi 
magát igazán szabadnak s nem a protestantizmusban. Minde-
nütt korrektül beszél ; egy-két nem szabatos kifejezésén kivül 
csak 40—3. lapon kifogásolható : Péter primátusánál. Elkerülte 
figyelmét, hogy Jézus ugyan valamennyi apostolt ruházott 
föl kötő és oldó hatalommal (Máté 18, 18) ; de csak az egy 
Péternek mondta : neked adom a mennyek országa kulcsait. 
(Máté 16, 19.) Ez a közös hatalom forrását jelenti ; ezzel 
állott Péter fölötte a többi apostolnak. Tehát nem voltak 
egyenlők. 

L. Pozsony . Elő van fizetve. Az előfizetést Kalocsáról 
kaptuk. 

Kérjük az elő- és utófizetések szives beküldését. 

TARTALOM. Bűnbocsánat az ősegyházban. (Dogma-
történeti részlet.) I. üudektöl. — Van-e a görög egyházban 
breviárium ? II. Rusznák Miklós dr.-tól. — Adatok Bosznia 
történetéhez a XIX. században. II. Pércsics Vince S. 
J.-től. — Középkori biráskodás egyházi birtokon. II. 
(Vége.) er-től. — Óhitű és újhitű áramlatok a szocializmus 
eszmevilágában. VI. (A történelmi materializmus kér-
dése.) Jehlicska Ferenc dr.-tól. — Egyházi világkrónika. 
— y—/a-tól. — Irodalom. Kenedi Géza : Szociologiai nyo-
mozások. Mattyasóvszky Kasszián dr.-tól. — Staab: Die 
Lehre von der stellvertretenden Genugtuung Christi. 
Dudektöl. — Az egyeki temetőből. (Tárkányi sírversei.) 
Benkóczy Emiltől. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Steplianeum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 2<v. 
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" 6- EGYETEMI TANÍK 

SZERKESZTŐSÉG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27, 

Bűnbocsánat az ősegyházban. ói . ) 

2. Ha visszatekintünk a lefolyt vitára, abban a 
következő öt mozzanat emelkedik ki. Funknak a 
há rom főbűn föntartását vitató értekezése 1897-ben 
jelent meg. Erre válaszul Esser 1905-ben írja meg 
füzetét. Funk 1906-ban felel neki a «Theol. Quartal-
schrift»-ben, míg Esser ugyanerre 1907-ben a «Der 
Katholik» folyóiratban válaszol. Funknak viszon-
válasza közbenjött halála miatt — sajnos — el-
marad t ; de Essernek 1907-ki válaszával egyidejűleg 
kezdi meg Stufler alapos tanulmányait az innsbrucki 
«Zeitschrift»-ben s tulajdonképen Esser mellett ő 
viszi dűlőre a vitát, kiegészítvén mindazt, ami Esser 
értekezéseiben Funk teljes meggyőzésére még hiány-
zott. A többi hozzászóló inkább csak ismételte Funknak 
vagy Essernek érveit, azért a vita során felhozott 
pro és contra érvek jelen ismertetésénél csak a há rom 
főszereplőre szorítkozunk, hogy aztán végül a magunk 
részéről is hozzászóljunk a vita tisztázásához. 

Funk első értekezése1 — most utólag lát juk csak 
igazán — elejétől végig erőltetett és elhibázott volt. 
Az a benyomásom, hogy Petavius hatása alatt állva, 
nem igyekezett elsőben az alapot, amiből kiindult, 
t. i. Tertull iánnak a «De pudicitia» művét megérteni. 
Egyes állításait kiragadta, de sejtelme sem volt a 
«De pudicitia» mû alapeszméjéről, vezető gondolatá-
ról, s az egyes tertulliáni állításoknak az alapeszmétől 
függő értékéről. 

Nem fektetvén súlyt arra, hogy Tertullián maga 
is műve elején «nézetváltozását» emlegeti, abból 
indul ki, hogy a bűnbocsánat tana tekintetében a 
katholikusok és montanisták között nem volt el-
térés,2 aminélfogva azt gondolta, hogy Tertullián e 
müvében tulaj donképen a kath. álláspontot képviseli, 
tehát hogy igaz mindaz, amit Kálixtnak szemére 
hány, nevezetesen, hogy ő az első, aki a házasság-
törőknek megnyitotta az egyház kapuját . 

1 A már említett : Kirchengesch. Abhandlungen und 
Untersuchungen között. Padernborn. 1897. I. 155. 1. 

2 Azt í r j a : «Zudem bestand zwischen dem Montanis-
mus, an den etwa allein zu denken wäre, und der Kirche 
bezüglich der Buszdisciplin damals keine nachweisbare Dif-
ferenz.» 158. 1. 

Ez a kiindulás, mint látni fogjuk, teljesen téves 
s oka az egész v i tának; de Funk igaznak vélte s 
igazolására bizonyítékok után nézett, melyeket Petavius 
még nem ismert. Két részre osztja bizonyítékait. 
Először arra keres adatokat, hogy a másik két főbűn 
csak jóval Kálixt után nyert bocsánatot ; ami ha úgy 
volna, nyilván mutatná, hogy Kálixt idejében azt a 
bizonyos három főbűnt csakugyan megbocsáthatat-
lannak tartották. 

Névszerint kimutatni igyekszik, hogy az idolo-
latria — a «lapsi» — a deciusi üldözés idejében (251) 
részesült először bocsánatban. Ennek nyomát fel-
találni véli a római klérusnak Fábián pápa halála 
után bekövetkezett széküresedéskor Cypriánhoz írt 
két levelében (Ep. 8, c. 2, 3 és ep. 30. c. 8 inter 
Cypr.), mely levelek szerint az elesetteknek csak 
halálos ágyon haj landók bocsánatot adni. A római 
klérus el járásában Funk újítást lát s ügy találja, 
hogy maga Cyprián is ezentúl ezt a praxist kezdi 
követni. (Ep. 18, c. 1.) Az utód, Kornelius pápa, 
aztán hogy általában megnyitotta nekik az egyház 
kapuját . (Eus. H. E. VI. 43.) Ez az eljárás mint új í-
tás Rómában a Novatián-féle schismának lett volna 
okozója. (Ezekre még visszatérünk.) 

A 3-ik főbűn, a gyilkosság, Funk szerint hasonló-
kép Kálixt után még hosszú ideig nem részesült 
egyházi bocsánatban. Ancyrai zsinat (314-ben) 22. 
kanonjában találja első nyomát annak, hogy a gyil-
kosok csak halálos ágyon részesülhettek k o m m u -
nióban. 

Ezek az adatok első tekintetre döntő erejűeknek 
látszanak, s ezek szereztek Funknak tulaj donkép 
követőket; pedig csak látszatos bizonyítékok s csak 
azért akadt rájuk, mivel akart valamit találni, mivel 
Tertullián három főbűnét kath. ál láspontnak gondolta 
s mint ilyet be kellett bizonyítania. 

Adatainak másik részét a Kálixt ideje előtti kor-
ból fönmaradt i ra tokban kereste s ebben a részé-
ben csak úgy erőltet ki bizonyítékot, hogy veszedel-
mesen közeledik Harnackék ismert álláspontjához. 
Azonban a figyelmes olvasó azonnal észreveszi az 
elsikamlást, hogy hogyan tér el a főkérdéstől, a fön-
tartott há rom főbűn fölkeresésétől s azt nem talál-
ván, hogyan téved máshová. 
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Kezdi Tertull iánnak katholikus korában (Har-
nack szerint 198—202 közt) írt művén, a «De pae-
nitentia»-n, melynek első részében a lelkes szerző 
(a 7. fejezetig) a katechumenokat , a második részé-
ben a penitenseket oktatja ki. Funk úgy látja, hogy 
Tertullián (c. 1) a keresztségen, mint nevezi: a 
«prima spes»-en kívül folyton a «secunda spes»-t is 
emlegeti, sőt c. 7 in fine reconciliation')!, c. 8 bocsá-
natról is beszél. Ez — úgymond — kivált mivel 
Tertullián a bűnbocsánatot ismételten párhuzamba 
állítja a keresztséggel, ez úgymond könnyen azt a 
benyomást kelthetné az olvasóban, hogy talán az 
egyház által eszközölt bűnbocsánatra , a kulcsok 
hatalmára érti. De hát, igy okoskodik ezzel szemben, 
Tertullián sehol sem mondja kifejezetten, hogy az 
általa emlegetett bűnbocsánatot az egyházi bocsánat-
tal, a reconciliatióval kapcsolatban kelljen ér teni ; 
azért, úgymond, nem tehetünk mást, mint hogy azt a 
bocsánatot az élet után az Isten részéről adandó 
bocsánatra értelmezzük.1 Azt hozza ki tehát, hogy 
Tertul l iánnak ebben a kath. korában írt művében 
sincs tudomása más bűnbocsánatról , mint aminőt 
később a «De pudicitia» művében fejtegetett. Hogy 
a «De paenitentia» szerint is a keresztség után elköve-
tett bűnökért csak az Istennél volt bocsánat. «Die 
alte Kirche — úgymond — kannte eine Busze ohne 
Beconciliation». 

Kérdezzük: mit kellett volna Funknak kimutatnia? 
Azt, hogy Tertullián ebben a kath. korában szoro-
san a penitenciáról írt művében is tanúságot tesz 
a há rom főbűnt föntartó régi praxisról. És mit mu-
tatott k i ? Bészletes kérdés helyett egy általánosat, 
azt, hogy az egyház a «De paenitentia» tanúsága sze-
rint a keresztség után egyáltalán nem szokott volt 
bűnöket megbocsátani. Ezt állítja Harnack is. íme a 
hibás kiindulás a vele já ró erőltetett bizonyítással 
így bőszülj a meg magát. Nein találván meg a három 
főbűnt, tagad minden egyházi bűnbocsánatot. 

Szóba hozza végűi Tertull iánnak (De pud. c. 1) 
megjegyzését a saját nézetváltoztatásáról; de ezt is 
úgy magyarázza, hogy az nem vonatkozik, mint né-
melyek fölfogják, Tertulliánnak előbbi, a «De paeniten-
tia» müvében vallott kath. nézetének a megváltozta-
tására, hanem csupán csak az egyházhoz való 
előbbi tagsági viszonyának a változására,2 Pedig 

1 Ezt mondja : «Tertullián spricht sogar von einer Ver-
zeihung für alle Sünden durch die Busze, und man könnte 
versucht sein, die Verzeihung namentlich auch deswegen 
eine kirchliche zu fassen, weil die Busze häufig zur Taufe 
in Beziehung gesetzt wird. Aber notwendig ist dieser Sclilusz 
keineswegs . . . Dasz aber nur an eine göttliche Verzeihung 
zu denken ist, deutet Tertullián selbst an, da ihm der Ver-
zeihende stets nur Gott und nicht ein einzigesmal auch die 
Kirche ist.» 166. 1. Pedig közvetetlenül előbb idézte Tert. 
szavait: collocavit (Deus) in vestibulo poenitentiam secun-
dam, quae pulsantibus patefaciat, ami csak az egyházi bűn-
bocsánatról és minden bűn megbocsátásáról érthető. 

2 «Endlich ist auch bei Tertullián selbst in dieser 
Beziehung nicht eine Änderung seines Standpunktes anzu-

a két mű összehasonlítása mutatja, hogy Funk ebben 
is alaposan félreértette Tertull iánt; nem ismervén a 
«De pudicitia» m ű alapeszméjét, nem is tudta Ter-
tulliánnak kath. korából származó «De paenitentia» 
művével összehasonlítani. 

A fejtegetés folyamán ki fogjuk mutatni, hogy 
Tertull iánnak e két műve között teljes az ellentét ; 
sőt hogy a «De pudicitia» m ű egyenes cáfolata a «De 
paenitentia» műnek, mint ezt Tertullián montanista 
állásfoglalása magával hozta. 

Értekezése további folyamán említi Funk Ter-
tulliánnak «De praescriptionibus» c. 150 művét, azután 
Ireneust (Adv. haer. I, 8, 3 ; IV. 10, 1), Eusebiust 
(H. E. V. 28), korinthi Dyonisiost (Euseb. H. E. IV., 
23, 6), mint akikről azt tartják, hogy az egyház köz-
vetítésével já ró bűnbocsánatot tanították (sie sollen 
ein Zeugnisz für die kirchliche Bekonziliation der 
Sünder abgeben). De ezeken a helyeken is — úgy-
mond — vagy a herezisről visszatérőkről van szó ; 
vagy arról, hogy az egyház abban az időben a bűnö-
söket penitenciára bocsátotta ugyan s gondjukat is 
viselte, de az egyházba való visszafogadásról, egy-
házi bűnbocsánatról , hogy egyáltalán nem volt szó. 
Ez megint csak általánosítás, a helyett, hogy a há rom 
főbűn föntartásának praxisát bizonyítaná. 

Azután folytatólag vizsgálat alá veszi a II. szá-
zad közepe tá ján (140 körül) irt Hermas «Pastorât», 
ezt az apokaliptikus természetű penitenciális művet, 
mely Tertullián «De paenitentia» művén kívül az 
ősegyházi i rodalomban egyedül tárgyalja a bűn-
bocsánatot. A «Pastor» is Funk szerint ismét csak 
a keresztségi bűnbocsánatot ismeri, a most vagy a 
még ezután vétkezőkről pedig azt tanítja, hogy bün-
bocsánatban többé nem részesülhetnek. Ezt a ride-
gen szigorú álláspontot csak azáltal enyhíti némileg, 
hogy azoknak, akik az ő idejéig vétkeztek, bánat 
ú t ján kivételesen még ígér bocsánatot, de az azután 
vétkezőket kizárja belőle. 

Mit kell azonban tartani, kérdezi Funk, arról a 
bűnbocsánatról , melyet Hermas a maga korában 
talált s a melyről azt mondja , hogy kijelentése után 
értékét veszti ? Jár t -e az egyházi reconciliatióval, vagy 
s e m ? S feleli: ez utóbbit kell elfogadnunk, nemcsak 
azért, mivel Tertullián, Origenes s a Cypriánnál idé-
zett római papság ismertek bűnbánatot egyházi 
megbocsátás nélkül ; hanem főképen azért, mivel 
Hermas kifejezetten sehol sem említi az egyházi 
bűnbocsánatot, ellenkezőleg csak Isten előtt való 
bocsánatot ismer.1 A II. visióban pl. Isten esküvel 

nehmen. Denn was er in der Schrift De pud. c. 1. von einem 
Gesinnungswechsel sagt, das bezieht sich nicht speziell auf 
die Buszfrage, sondern auf sein Verhältnis zur kath. Kirche, 
aus der er austrat, nachdem er ihr längere Zeit angehört 
hatte.» 166. 1. 

1 «Hermas nirgends von Verzeihung seitens der Kirche, 
sondern stets nur von Verzeihung Gottes spricht, wie wir 
das ähnlich bei Tertullián in der Schrift De paenitentia an-
getroffen haben.» 171. 1. 
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erősiti, hogy az azután vétkezők nem érhetik el az 
üdvösséget, amit szerinte Hermas bizonyára nem állít-
hatott volna, ha korában egyházi bűnbocsánat divott 
volna s ha az egyház a keresztség után vétkezőktől 
nem tagadhatta volna meg a föloldozást. 

Ebből aztán odakövetkezlet Funk, hogy Hermas 
idejében a nagy bűnösökkel sem bánhat tak szelí-
debben, ellenkezőleg hogy minden jel "arra mutat, 
hogy a keresztség után vétkezőkre mentőeszköznek 
tartották ugyan a bánatot, de csak Isten előtt, az egyház-
ban nem ; tehát hogy az egyházon belül a nagy bűnök 
mindenkorra való kizáratást vontak maguk után. 

Még a római Kelement és .lustint említi ; de sze-
rinte az előbbi a korinthi levélben általános meg-
jegyzéseket tesz csupán, Justin pedig Diai. c. 44-ben 
akként nyilatkozik, mintha a Hermas sürgette bána -
tot sem ismerné. 

«Nach den klarsten Zeugnissen — így végzi 
kutatását — die uns aus der nachapostolischen Zeit 
zu Gebot stehen, zogen die drei Kapitalsünden, Un-
zucht, Götzendienst und Mord im zweiten Jahrhun-
dert Ausschluss aus der Kirche nach sich, und zwar 
immerwährenden Ausschluss.» 

A valóság pedig az, hogy Tertullián montanista 
tar talmú «De pudicitia» iratán kívül a há rom főbűn 
föntartásáról egyetlen őskeresztény irat sem emléke-
zik meg1 ; Funk sem találta nyomát, amit pedig ki-
hozott, az egészen más, az a Harnackék álláspontja, 
hogy t. i. az ősegyház a keresztségen kívül egyálta-
lán nem ismert egyházi bűnbocsánatot. Mint m á r 
kiindulási pontja, úgy ez a következtetése is — mint 
alább k imuta t juk teljesen téves. 

Ez a hamis álláspont provokálta azután Esser 
elleniratát, melyet, mint dékáni székfoglalót, 1905-
ben a bonni egyetem adott ki. 

3. Esser csak a két tertulliáni irattal foglalkozik2  

s ezek összehasonlítása alapján muta t ja ki, hogy Kálixt 
nem lehetett újító. Nem terjeszkedik ki Funk egész 
értekezésére, hanem csak két pontjára. Először a 
két irat összehasonlítása alapján részletesen kimutat ja , 
hogy Tertull iánnak a De pud. c. 1-ban említett nézet-
változása igen is a bűnök bocsánatára vonatkozó s 
a De paenit .-ban világosan kifejezett kath. nézetére 
értelmezendő ; és k imutat ja másodszor, hogy Tertullián 
a De paenit. régibb, még kath. korában írt művében 

1 Érdekes, hogy beismeri, hogy az apostoli korban meg-
bocsátották a házasságtörést és a gyilkosságot, mint ezt Pál-
ról (I. Kor. 5, 5.) és Jánosról (Alex. Kel. Quis dives c. 42.) 
följegyezve találja. «Und es mag sein — írja — dasz die 
Kirche auch in der nächsten Folgezeit den schweren Sün-
dern dann und wann Verzeihung erteilte» (173. 1.), de hogy 
ez idővel ellenkező praxisra változott. Pedig az ősegyházat 
mi sem jellemzi jobban, mint a tradícióhoz való renditlie-
tetlen ragaszkodás. A *Didache»-ban olvassuk : custodias, 
quae accepisti, neque addens, neque demens. (Funk : Patres 
Ap. I. 15. 1.) Ugyanezt ismétli Epistola Barnabae (Funk I. 1)3. 1.) 

2 Esser : Die Buszschriften T - s De paenit. und pud. und 
das Indulgenzedikt d. P. Kallistus. Bonn. 1905. 

nemcsak valamennyi bűnnek a megbocsáthatóságát 
hirdette, hanem azt a bűnbocsánatot egyúttal egy-
házi föloldozással is j á rónak vallotta. 

Esser széles alapra fekteti fejtegetéseit s tekin-
tetbe veszi a prot. dogmatörténetirók fölfogásait is, 
de természetesen első sorban súlyt fektet Funk néze-
tére, s fölfogását épen kiindulási pont jában ingatja 
meg, mintha t. i. a montanisták és a katholikusok 
tana a bűnbocsánat tekintetében egy lett volna. 
Világosan állítja elénk a bűnbocsánatra vonatkozó-
lag teljesen ellenkező nézeteivel a kath. és a mon-
tanista Tertulliánt. 

íme tehát, Esser, a dogmatikus, meglátta azt, amit 
a Petavius nézetétől elfogult Funk nem is sejtett, 
nem is kutatott. Hogy Esser fejtegetése nem volt 
mindjár t teljesen perdöntő, az onnan van, mivel 
jóllehet egyik jegyzetében (23. 1.) jelzi, hogy sejtette,1 

de ezen első értekezésében még egész mélységé-
ben ki nem fejtette Tertullián De pudic. i ratának 
dogmatikai jelentőségét: az Isten irgalmáról való új 
és különös montanista tant, mely miatt Tertullián a 
bűnbocsánat korlátozását hirdette és a katholikusok-
kal szemben vitatta. Kezdetben ő is inkább fegyelmi, 
mint dogmatikai i ratnak tartotta a De pud. művet, 
épen úgy, mint Funk. Ennek a szempontnak részle-
tesebb kifejtése a második értekezésében következelt; 
ma jd betetőzte Stutler, akinek érdeme, hogy teljes 
világosságot derített a vitatott kérdésre, a há rom 
főbűn sorsára s végleg kimutatta Funk összes érvei-
nek és egész elméletének alaptalan voltát. 

Ha Esser ezt mindjár t első dolgozatában meg-
teszi, lia a De pudic. alapeszméjét mindjár t k idom-
borí t ja : akkor bizonyára Funk felelete is más lett 
volna, mint a minő volt. Funk t. i. rövid idő múlva 
felelt.2 Két i rányban is tett némi kis engedményt. 
Elismerte, hogy Teri. nézetváltozása a bűnbocsánatra 
vonatkozott és hogy az egyház m á r azelőtt is adott 
reconciliációt a súlyos bűnösöknek, de csak halálos 
ágyon. Egyebekben, nevezetesen arra nézve, hogy 
Kálixt újító volt, föntartotta nézetét. 

Erezzük, hogy Esser érveire nem volt könnyű 
felelnie; inkább szellemeskedik, mint érdemleges 
választ ad. Legfőbb gondját azonban most is az 
képezi, nehogy Essernek valahogy sikerüljön Ter-
tullián «De paenitentia»-jából az egyház bűnbocsátó 
hatalmát kiolvasni. Nem a három főbűn megbocsát-
hatatlanságának a kimutatása, ez érdekli őt főképen. 
Esser ebbeli érveit igyekszik cáfolni. 

Esser t. i. bizonyította, hogy Tertullián a De 
pudic. müvében magától értetődőnek veszi a kisebb 
bűnök egyházi megbocsáthatóságát, míg az előbb írt 

1 «Wenn also Tertullián den Todsündern die Möglich-
keit der Wiederaufnahme aberkennt, so kommt dies daher, 
weil er an der Möglichkeit der Verzeihung von Seiten Gottes 
zweifelt » 23. 1. 

2 Theol. Quartalschrift. Tübingen, 1900. 511. 1. 
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De paenit. művében ilyen megkülönböztetést nem 
ismert, hanem valamennyi bűnre nézve secundum 
subsidiumnak nevezte a secunda penitentiát (p r imum 
subsidium nála a keresztség). Miután pedig a sec. 
poenitentia csak egyházi föloldozással végződhetik, 
azt következtette, hogy tehát Tertullián minden bűnre 
nézve vallotta az egyházi föloldozást, a nélkül, hogy 
mint magától értetődő dolgot, kifejezetten kellett 
volna említenie. Funk kész a felelettel s azt mondja , 
hogy a De pudic. kifejezéseiből nem lehet visszafelé 
következtetni a más helyzetben íródott De paenit-ra. 
Mintha Tertull iánnak vallásával a nyelve is meg-
változott volna. 

Beismeri Funk továbbá, hogy a De pudic. egyes 
helyein (c. 10, 19, 20.) a paenitentia secunda (ma 
gyónásnak nevezzük) csakugyan magában foglalja 
az egyházi föloldozást; de sajátszerűen ezt azzal 
indokolja, hogy Tertull iánnak Kálixt decretuma után 
már így kellett beszélnie. Ellenben, hogy a De 
paenit. régebbi mű Írásakor Tertullián fölfogásában 
a «paenitentia secunda» még csupán csak az Isten 
előtt való megbocsátást jelentette. 

Esser hangsúlyozta, hogy Tertullián a De paenit. 
művében a de paenitentia «una» beszél, melynek tehát 
itt az élet folyamán kellett befejeződnie, a befejezés 
pedig mulhat lanul az egyházi föloldozást tételezi föl ; 
a mi abból is kitetszik, hogy Tertullián a «restitutus 
peccator»-t emlegeti, a mivel nyilvánvalóan az egy-
házi kiengesztelésre utal. Nem úgy, feleli erőlködve 
Funk, elég, ha itt a malasztállapot visszaállítására 
gondolunk és pedig olyformán, hogy «mochte auch 
die Verzeihung nicht ausdrücklich durch die Kirche 
ausgesprochen, sondern Gott überlassen worden 
sein». 

Esser hivatkozik (De paenit. c. 10.) Tertull iánnak 
a penitenseket buzdító eme szavaira: An melius est 
damna tum latere, quam palam absolvi9 s ebben 
nyilvánvaló utalást lát az egyházi absolutióra. Nem 
úgy, feleli Funk, a «palam» szó csupán a penitencia 
nyilvános voltát jelenti, az absolutiónál pedig elég, 
ha az isteni absolutióra gondolunk. 

Hibáztatja Essert, hogy a De paenit. művet csak 
magában tekinti s nem vet súlyt az általa fölhozott 
történeti érvekre. Funk azt gondolta, hogy azokban 
van legnagyobb erőssége, pedig, mint látni fogjuk, 
csak képzelt erősségek voltak azok. Azután, persze 
nem értvén a De pudic. egész jelentőségét, kérdezi, 
hogyan merte volna Tertullián szemére hányni 
Kálixtnak a következetlenséget, ha nem lett volna 
ú j í tó? Hogy Tertullián ugyanabban a művében még 
külömb ferdítéseket is mer megkockáztatni, azt Funk 
szintén nem vette észre, mi azonban erre a tulaj-
donságára is rá fogunk térni. 

Szóval Funk másodszor is megmaradt állás-
pontja mellett, hogy Kálixt újító s hogy az ősegyház 
két első századában a három halálos bűnnek nem 
volt bocsánata, csak az égben. 

4. Esser válaszolt Funk eme cikkére.1 Ebben 
emelkedik végre a helyzet magaslatára, a mennyiben 
kimutat ja , hogy Tertullián a De pudic. művében 
nem a régi fegyelem érdekében, hanem az új mon-
tanista tan miatt korlátozta az egyház bűnbocsátó 
hatalmát s hogy ez a tulajdonképeni oka, miért kellett 
ellenkezésbe jönnie a régibb De paenit . művével is. 
Az egyház Tertullián új fölfogása szerint tulaj don-
képen azért nem bocsáthat meg bizonyos bűnöket, 
mivel az új montanista tan szerint maga az Isten 
nem bocsát meg. A kérdés tehát dogmatikai. S még 
egyszer sorba veszi a Funk által előbb ellenzett érveit.2 

A kérdés ezzel egészen új mederbe terelődik. 
Funk most már kétségtelenül igen szorult helyzetbe 
kerül, ha időközben meg nem hal. Dudek. 

A fíalley-üstökös és 777. Calixtus. 
A «Beligio» 1909. évfolyamának 205/6. lapjain 

megtettük rövid kritikai megjegyzéseinket némi iro-
dalom közlésével Dalmady Zoltánnak erre a kitételére : 
«Calixtus pápa 1456-ban nyilvános üstökösüző imákat 
rendelt el — teljes eredménnyel, mert azóta a szegény 
Halley-féle üstökös egyre gyöngül és halványodik» 
(Mendemondák a természettudományok köréből. 
Budapest, 1909. 380. 1.). A dolog abból az alkalomból, 
hogy tavaszra ú j ra vár juk a Halley-üstökös meg-
jelenését, ismét közérdekűvé vált. Ujabb adatokat 
találtunk az 1456-ban történtekre nézve a «Bevue 
prat ique d'Apologétique», Paris cimű folyóiratnak 
1909. december 1-én megjelent számában H. Lesétre 
tollából (338—44. 1.). A cikknek segítségével most így 
világíthatom meg az esetet. 

Lássuk mindenekelőtt az anekdotának modern 
közlőit. Jórészt elsőrangú csillagászokkal találkozunk. 

Laplace (Exposition du système du monde, 1829. 
IV. IV. 283.) szerint «Calixtus pápa nyilvános imád-
ságokat rendelt, melyeket ráolvastak az üstökösre és 
a törökökre». (Laplace a conjurer igét használja, 
melynek értelme azonos a ráolvasással, a távozásra 
való kényszerítéssel és a mely az ördögüzéseknél 
szokásos műkifejezés.) Arago több helyen is említi 
a dolgot. Az «Astronomie populaire»-ben (II. 368.464.) 
Calixtus említése nélkül csak azt mondja , hogy rá-
olvastak (conjurer) az üstökösre és a törökre. Ellen-
ben egy más helyen (Annuaire du Bureau des 
Longitudes pour 1832.) még szörnyűségesebbet állít, 
de a szöveg világosan mutat ja , hogy a használt szó 
fogalmát egyáltalán nem ismeri. Elmondja , hogy 
III. Calixtus ijedtében időleges imádságokat rendelt, 
a melyekben naponta délben kiközösítették egyszerre 

1 Esser : Nochmals das Indulgenzedikt des Papstes 
Kallistus und die Buszschriften Tertullians. Der Katholik. 
1907. 184. 1. 

2 Még Seeberg (D. G. I. 496) és Loofs is (1). G. 208. 1.,) 
«fraglos übertrieben»-eknek tartják Tertullián kifakadásait 
Kálixt ellen. 
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az üstököst és a törököket s hogy senki el ne 
mulassza ezt a kötelességét, megalapította a szokást, 
a mely azóta fönmaradt , hogy délben harangoznak. 
Róbert Grant (History of physical Astronomy, Lond. 
1852. 305.) még tovább megy és már bullát adat ki 
III. Calixtussal, a melyben egy csapásra kiközösíti a 
törököt és az üstököst. Babinet (Études et lectures, 
Paris, 1855. I. 34. és Annuaire du Bureau des Longi-
tudes, 126/7.) egyformán használja a ráolvasás és a 
kiközösítés kifejezéseket az üstökösről, sőt a belgrádi 
csatában a keresztet tartó barátokkal hangosan mon-
dat ja a ráolvasást és kiközösítést az üstökösre s a 
törökökre. F lammar ion (Astronomie populaire, 1880. 
599.) u tána mond ja a hallottakat az említett csilla-
gászoknak és ő viszont forrása egy sereg népszerű-
sítőnek, a kik m á r meg is készítik az imádság szö-
vegét : «Az ördögtől, az üstököstől és a törököktől 
ments meg Uram minket!» Legújabban Ernest Coustet 
írta le a dolgot, mint történeti tényt, a «Revue 
scientifique»-ben (1909. okt. 2.) a Ilalley-üstökösről 
szóló tanulmányának bevezetésében. 

A fönnebb elősorolt nevek mindenesetre olyanok, 
hogy kisebb kaliberű természettudósokra nem is 
lehet nagyon neheztelni, ha vakon utána mondják 
az olvasottakat. Természetesen a hiba annál nagyobb 
az említett elsőrangú írók részéről, hogy tekintélyükkel 
szárnyat adnak alaptalan meséknek és leírnak ada-
tokat a források fölkutatása és gondos közlése nélkül. 

A mi a dolog tisztázását illeti, a «Religio» em-
lített helyén hivatkoztam Pastorra (Gesch. der Päpste 
I. 552/3.), a ki viszont Clementra hivatkozik. Lesêtre 
cikke két régibb író mellett egy u jabbnak cáfolatát 
tartja szem előtt. A csillagászok által elkövetett köny-
nyelműséget először egy csillagász iparkodott jóvá-
tenni. Faye, a párisi obszervatórium csillagásza 
1858-ban (Cosmos t. XIII. 1858. 647.) rámutatot t arra, 
hogy a Bullarium R o m a n u m kiadásai, még azok is, 
melyek elég közel esnek a középkor végéhez, nem 
ismernek olyan bullát III. Calixtustól, a melyben 
üstökösről szó esnék, pedig adják III. Calixtus szép 
leveleit, a melyekben háborúra hivja föl a keresztény 
fejedelmeket a török ellen és adják a déli harang-
szó tekintet'ében kiadott Írásokat és imádságokat. 
Faye egy félszázad múlva új ra ismételte állításait 
(Revue scientifique, II. mars. 1882.). De Smedt, az 
északamerikai pozitivista, J. W. Draper ellen irt, aki 
1874-ben gúnyolódott III. Calixtus fölött a «History 
of the conflict between religion and science» cimű 
művében, a mely m ű tíz év alatt 17 kiadást ért. 
De Smedt a «Revue des questions scientifiques»-ben 
(Louvani, janv. 1877. 117—9.) adta meg válaszát. Leg-
újabban Thirion foglalkozott vele ugyanabban a 
folyóiratban (okt. 1909. 670—95.). 

A különféle cáfolatokból megtudjuk, hogy az 
1456-ban jún ius 29-én a világ püspökeihez küldött 
bulla csak a török veszély elhárításával foglalkozott, 
az üstököst nem is említette. Búcsúval j á ró havi 

imádságokat rendelt el, a melyeknek szövege ez 
volt : «Mindenható örök Isten, kinek kezeiben vannak 
a hatalmasságok és minden birodalmak jogai, védd 
meg a kereszténységet, hogy a ha ta lmukban bizakodó 
hitetlenek a te hata lmad által megsemmisíttessenek». 
Semmiféle pápai okmány vagy búcsúlevél eddig 
történetileg fölkutatható nem volt, a mely valami 
módon az üstökössel kapcsolatban állana. 

Mint mindig el egészen a XX. századig, a közép-
korban is a nép az üstököstől babonás félelmet 
tanúsított. Magában véve tehát semmi csodálatra és 
gúnyolódásra méltó nem volna abban, ha ezt a 
félelmet egy pápa is, mint korának gyermeke, osztotta 
volna. Hiszen még manap is komoly csillagászok 
körében akadt egy kisebbség, a mely nem zárja ki 
az üstökösök egyik-másikának veszedelmessé válható 
hatását. Nem volna tehát meglepő, ha egy középkori 
pápa épúgy rendelt volna nyilvános imádságokat egy 
üstökössel j á ró esetleges veszedelmek elhárítására, 
mint a hogy ma is rendelnek imádságokat árvíz, 
szárazság, dögvész stb. idején. Meg kell itt jegyeznünk, 
hogy a katholicizmus fölfogása szerint a kérő imád-
ság egyáltalán nem jelent csodakérést, sőt a csoda-
kérést a katholicizmus csak kvalifikált körülmények 
között tekinti megengedettnek, egyébként isten-
kísértést lát benne. Kant és Spencer persze a kérő 
imádságot babonás hitnek és fetis-csinálásnak mond-
ták; de Carbonnelle francia mathematikus (Confuis 
de la Science et de la Philosophie, 362), valamint 
Euler német mathemat ikus (90 ; levél egy német 
hercegnőhöz) ki tűnően el tudták helyezni bölcsele-
tükbe a kérő imádságot (lásd idézeteiket: Paquerie, 
Élém. d'Apol. 1.1908. 370—2) és ezt a gondolatmenetet 
Prohászka püspök is régebben szépen világította 
meg annak fejtegetésében, adhat-e Isten esőt annak, 
a ki kéri. A mennyiben tehát egyesek nem Calixtus 
üstökös-imádságát, hanem általában a kérő imád-
ságot gúnyolnák, azoknak szolgáljanak e helyek meg-
szivlelés gyanánt. 

De lia a ránk maradt történeti adatoktól el-
vonatkozva elhihetnők is, hogy Calixtus félt az üstö-
köstől, a történeti adatok szemmeltartása más gon-
dolatot sugall. A középkor természettudósainak külö-
nös elméletük volt az üstökösökről, a mely lia 
hibásan is, mégis természetes magyarázatot keresett 
és az üstököst sem isteni, sem ördögi hatalommal 
kapcsolatba nem hozta. Arisztoteles nyomán Nagy 
Albert azt gondolta, hogy az üstökösök nem egyebek, 
mint a föld kigőzölgéseinek meggyulladása a légkör 
határain. A pápáról és környezetéről föl lehet tenni, 
hogy ismerte ezt az elméletet. Ha azonban asztroló-
gikus fölfogással az üstököst sokan természetfölötti 
je lnek tekintették, ez a jel jó jel is lehetett, hiszen 
a kereszténység a bethlehemi csillag alapján a rend-
kívüli csillagban nem látott rosszat, hanem jót, Isten 
kegyelmének megérkezését. Történetileg bizonyos, 
hogy Kapisztrán szent János, a ki Hunyadi Jánost 
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1456-ban Belgrádnál támogatta, az üstökösben a 
keresztények győzelmének előjelét látta. Mivel pedig 
ő pápai inkvisitor volt és magával a pápával, vala-
mint követjével állandó összeköttetést tartott fönn, 
eleve is valószínű, hogy az ő kedvező fölfogása a 
csillagról csak visszhangja volt a pápai udvar han-
gulatának. E mellett a hangulat mellett pedig egye-
nesen hihetetlenné válik a szóban forgó anekdota. 

A csillag exorcizálása a középkori gondolat-
világban analógia nélkül szűkölködik. A mi pedig a 
csillag anathema alá való helyezését illeti, az a közép-
kor álláspontjáról egyenesen érthetetlen és más 
pontról kell megmagyarázni, t. i. azon csillagászok 
oldaláról, a kik egyre érdekesebbé akarván tenni a 
pikáns történetet, az egyházi műnyelvben való já ra t -
lanságuk folytán a halat hússal keverték. 

De hogyan keletkezhetett ez a legenda? 
De Smedt a hivatolt helyen rámutatot t a vallá-

silag chameleon-életű és történetileg megbízhatatlan 
François Bruys-nek művére, a «Histoire des Papes»-ra, 
mely a XVIII. század első felében jelent meg és 
a mely közvetlen forrása lehetett az említett csilla-
gászoknak. Ebben a műben III. Calixtusról ezt ol-
vassuk : «A pápa nem lankadott a fejedelmek buz-
dításában a török ellen való egyesülésre és e közben 
az égen üstökös csillag jelent meg, mely nagy félel-
met okozott az egész kereszténységben. A pápa 
ügyesen kihasználta a népek babonájá t és félelmét, 
a kik valami nagy esemény jeleként féltek ettől a 
jelenségtől és imádságra s jócselekedetek művelésére 
hívta föl őket, hogy — a mint mondta — ha valami 
szerencsétlenségtől kell félniök, az ég óvja meg őket 
tőle». Bruys ennél a helynél Plat inának Vita Callixti 
III. p. 283. cimű művére hivatkozik. 

Platina 1479-ben adta ki a római pápák élet-
irásait IV. Sixtusig. Ebben ez olvasható III. Calixtusról : 
«Erre néhány napig föltűnvén egy vörös üstökös és 
a tudósok (mathematici) nagy dögvészt, drágulást 
és valami nagy szerencsétlenséget jövendölvén, 
Calixtus, hogy elfordítsa Isten haragját , néhány napra 
könyörgéseket rendelt azért, hogy ha valami veszély 
fenyegetné az embereket, Isten hárítsa rá szépen a 
törökökre, a keresztény nép ellenségeire. Azonkívül 
Istennek ál landó imádsággal való engesztelésére elő-
írta, hogy délben haranggal jelet adjanak az összes 
híveknek, hogy imádságukkal segítsék azokat, a kik 
szünet nélkül küzdenek a török ellen». 

Ez volna tehát a legrégibb forrás, a mely valami-
féle a lakban az üstököst és III. Calixtust összekötte-
tésbe hozza. Az alak meglehetősen ártatlan és csak 
annyit mond, a mennyit mint lehetségest és III. Calix-
tusra nézve egyáltalán nem szégyenletest fönnebb 
megengedtünk. Calixtus e szerint csak néhány napra 
rendelt volna el könyörgéseket és ezeknek célja is 
csak föltételes, ha t. i. ba j fenyegetné az embereket. 
A déli harangszónak itt még nincsen semmi vonat-
kozása az üstökösre. 

Érdekes szemmel kisérni ennek a kicsiny kez-
detnek legendás továbbfejlődését. Bruys m á r ravasz-
nak tünteti föl Calixtust. Laplace szerint Calixtus 
már babonás és ráolvasó imádságot rendel az üstökös 
ellen. Arago a ráolvasást m á r anathemával helyette-
síti és ezt az imát mindennap délre kötelezővé teszi. 
Grant már kiközösítő bullát adat ki Calixtussal az 
üstökös ellen. Babinet m á r a kiközösítő imádságot 
a belgrádi csatában a bará tok a jkára adja. Végül 
még az ana thema szövegét is megtalálják. 

A mi magának Plat inának elbeszélését illeti, ő 
kétségtelenül kortársa a leír taknak (1421-ben született) 
és művének ezen részei tekintetében hitelt érdemlő 
forrásnak ismerik el. Azonban bizonyos, hogy a 
régibb események tekintetében krit ikátlanul támasz-
kodik forrásaira. 1456-ban még Mantuában, 1457-ben 
Flórencban élt és csak 1462-ben került Bómába. Olyan 
kis jelentőségű dolog tekintetében, mint a minő a 
«néhány napra» szóló imádságok elrendelése, könnyen 
eshetett tévedés áldozatául, kivált, ha az eset idején 
nem is volt Rómában. De ha igaza is volna az imád-
ságok célja tekintetében, az mindenesetre teljesen 
alaptalan túlzás, a mivé idővel ezeket az imádságokat 
tették. 

Cikkünk befejezése után jutott tudomásunkra , 
hogy Stein jézustársasági atya Calixte et la Comète 
de Halley címmel legújabban tanulmányt írt, mely 
a vatikáni csillagvizsgáló kiadványai között jelent 
meg. Utánjárárásaink dacára lehetetlen volt m á r a 
nevezett tanulmányt megszereznünk. Kezünkbe jutván 
azonban művének bő ismertetése, látjuk, hogy lénye-
gében helyeset és eleget mondtunk. Stein természe-
tesen az általunk érintett forrásokat egész terjede-
lemben idézi, sőt a legenda ősforrásának, Plat inának 
megfelelő helyét az eredeti kéziratból fényképészeti 
uton készült másolatban is bemutat ja . Fejtegeté-
sének azonban van néhány pontja, melyre utólag 
mégis vissza kell térnünk, miután fejtegetésünkben 
arról nem szólottunk. Az egyik az, hogy Babinet 
kétségtelenül tévedett, mikor a barátokkal a belgrádi 
csata alatt az üstökös ellen átkokat mondato t t ; a 
belgrádi csata nap ja ugyanis júl ius 22. volt, az pedig 
csillagászatilag megállapítható, hogy akkor az üstökös 
m á r napok óta megszűnt látható lenni. A másik az, 
hogy Stein nem elégedett meg a nyomtatásban meg-
jelent pápai iratokkal, hanem maga mások segítsé-
gével átnézte III. Calixtus Begestáit, melyek három 
sorozatban körülbelül 100 kötetet tesznek és a 
melyekbe bevezették az expediálandó másolatok 
előtt a pápai bullákat, brévéket, változatokat stb.; 
ezekben az üstökösre vonatkozó semmiféle pápai 
intézkedésnek nyoma nincsen. Végül harmadik 
érdeme Steinnak, hogy Platinától Bruys-ig néhány 
középtagját mutatta ki a legenda átszármazásának ; 
ezek Calvisius és Jean Claude Fabre. Mivel az 
utóbbi folytatta Fleury-nek elterjedt egyháztörténetét 
és a legendát oda is bevitte, hihető, hogy Laplace 
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és Arago nem Bruys-re , h a n e m Fabre - r a t ámasz-
kodtak. 

Zubriczky Aladár dr. 

Van-e a görög egyházban breviárium ? (m.) 
Részletesen van ez ügy rendezve továbbá Galí-

ciában, a hol az 1891-ben Lembergben tartott tar-
tományi zsinat előterjesztésére a Szentszék jóvá-
hagyásával egyöntetű intézkedés lépett életbe, a mely 
ha tá rozot tan kötelezi a galiciai görög szertartású 
ka thol ikus papokat az officium m i n d e n n a p i végzé-
sére. E pápai lag jóváhagyot t rendelkezés törté-
nelmi fejlődése nyilván a görög szertar tás fegyel-
mének ezen részére vonatkozó és á l ta lunk előb-
biekben előadott lényegére támaszkodik. A mi 
szertartású egyházunkban eredetileg minden t nyil-
vánosan a t emp lomban végeztek. Később egyik-
másik szertartás e l -e lmaradt , a mi a lkalmat adott 
a kérdés vitatására, van-e ná lunk breviár ium. 1 

A vélemények különbözők, míg végre az érintet t 
zsinat jóváhagyot t rendelkezése elvileg és részletei-
ben is rendezi e kérdést.2 Természetesen csupán a 
galíciaiakra, a mely rendelkezés tehát másut t n e m 
érvényes. 

A Szentszék jóváhagyása az előterjeszteti ké r -
1 Praeseriptio Ecclaesiae celebrandi publice omnes memo-

ratas Horas Canonicas laudabiliter semper observata fuit 
in Monasteriis nostris, quemadmodum et in posterum obser-
vanda erit. In ecclaesiis vero Cleri saecularis observantia 
haec aliquam restrictionem patitur, siquidem consuetudo 
praesens fert, ut Vesperae, Matutinum et Hora prima in 
ecclaesiis quidem cathedralibus quotidie publice celebrentur, 
très vero Horae postremae et etiam Completorium (quod 
tamen in Quadragesima maiori etiam in Ecclaesia publice 
persolvitur) nec non officium mediae noctis ad recitationem 
privatam remittantur. In ecclaesiis autem parochialibus 
nonnisi diebus Dominicis et festis persolvuntur de more. 

Matutinum aut Vigiliae nocturnae cum hora prima 
mane, et Vesperae secundae post meridiem. Hanc itaque 
consuetudinein apud nos ab antiquo receptam animarum 
curatores diligenter servent; reliquas autem officii divini 
partes sibi privatim recitent, iuxta breviandi normám a S. Sede 
Apostolica probatam. Quam normám in rccitatione Officii 
divini privatim observare debent sacerdotes etiam omnibus 
aliis diebus ferialibus, in quibus nullum Officium in Ec-
claesia celebrari sólet. Acta et Deer. Svn. Prov Ruth. Leopoli 
ann. 1891 habitae, 189(5. pag. 45. p 3. 

2 «Quoad ipsarum Horarum canonicarum persolutionem 
in specie probe intelligant sacerdotes et diaconi, easdem 
non esse orationes qualescunque, sed publicas et quidem 
oblatas a sacris ministris nomine Eclaesiae legatione apud 
Deum pro populo fungentibus, quam ob rem et omissio 
earundem, proveniens ex negligentia et socordia, grave esse 
peccatum, et quidem non solum si omiltatur totum Officium 
aut portio aliqua notabilis, sed etiam quaecunque intégra 
eiusdem pars, licet sit una ex octo superius enumeratis. 
Quaecenque itaque circa recitationis eiusdem officii obli-
gationem hucusque fuerit opinio, modo tamen post Synodi 
definitionem opinionum varietas evanescere debet, imposita 
clara et expressa obligatione pro clericis in sacris consti-
tutis, accedente praesertim S. Sedis confirmatione.» U o. p. 5. 

vényre vonatkozik, minélfogva ha egyik-másik meg-
jegyzésünkkel érinteni k íván juk e határozat részeit, 
sora inkkal nem a jóváhagyást aka r juk bírálat tá r -
gyává tenni, h a n e m magát az előterjesztett kérelmet . 

A kérdéses rendelkezés kötelezővé teszi a m i n -
dennapi végzést, akár a latin fegyelem mellett . 
A végzendő officium á l l :vecse rnyébő l , comple to r ium-
ból (noBe^epie), éjféli szertartásból, ma tu t i numbó l 
(yrpeHH) és a hórákból . 1 Látszat szerint megvan 
benne minden , a mit a görög szellem magával hoz, 
va lóban azonban, ha közelebbről vizsgáljuk, azt a 
benyomás t teszi az emberre , hogy ez n e m más, 
min t egy egyszerű utánzás. Nagyon szépen hangzik 
az előírás, de csak a fejezeteiben. A részletekben 
n e m i smerünk rá a görög szertartásra. E részletek 
n e m egyebek, min t egy teljesen abno rmi s rövidítés, 
a mely ex o m n i b u s aliquid ex toto nihil. Semmi 
más, min t egy önérzet nélküli terv, ut al iquid esse 
videatur . 

Ha m á r anny i ra akar ták a zsolozsma végzését 
kötelezővé kijelenteni, megtehet ték volna ezt tiszta 
görög szellemben is. Hisz ha a papság használa tára 
rendel t és kiadot t könyvek szerint végeznék az offi-
ciumot, igaz, hogy az lényegesen hosszabb lenne, 
de legalább a mi sze l lemünkben őrizték volna meg 
e rendeletet . 

Bevallom őszintén, ezen tervezet n e m egyéb, 
min t a latin fegyelem ezen ö n m a g á b a n szép részének, 
a b rev iá r iumnak , a görög p a p o k r a nézve m i n d e n 
szellem nélkül való kiterjesztése. Szinte hal lani 
vélem a megjegyzést, hogy hisz ez a görög fegye-
lemnek n e m árt, me r t a mi szép van a latin részen, 
annak kiterjesztése nem lehet rossz a görög p a p -
ságra sem. Ez elvileg jó l hangzik, de a gyakorlat 
nagyon sok nehézséget támaszt ez ellen. Bővebb 
hozzászólást n e m tartok szükségesnek, csak egy 
történeti fac tumol érintek. 

A görög szer tar tásban a B. Sz. Mária tisztele-
tére van egy gyönyörű szertartás, melyet Parakl isznek 
nevezünk. Eredete ősrégi, tar ta lma pedig va lóban 
fönséges. I smer te e szertartást XIV. Benedek róma i 
pápa is, a kinek annyi ra tetszett, hogy m i n d e n n a p 
elvégezte. Természetesen görögül és teljesen az ere-
deti előírás szerint. Szépségét teljes mér tékben elis-
mer te és megjegyezte, hogy ha berendezése n e m 
volna teljesen a görög szer tar tásnak megfelelő, 
behozná a latin egyházba is. Változtatni azon 
n e m akar t és igazán tárgyilagosan, n e m hozta be a 
lat in egyházba. Miért kellene csupán n e k ü n k lel-
kesedni valóságos ugyan, mindamel le t t nem szel-
l emünkbe illő szépségekért? A gyémánt gyémán tnak 
m a r a d ugyan mindenüt t , hatás t azonban csak ott 
fog kelteni, a hol módjáva l és helyesen használ ják. 

Az elmúlt század 80—90-es éveiben ná lunk e 
kérdésben hasonló határozot t i rányt lá t tunk. A lelki-

1 U. o. Append. XXX. Ad tit. IV. C. III. 3. pag. 315-317. 
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ismeret megnyugtatására elveket kerestek és hova-
tovább kiterjedt egy használat, a mely közelebb áll 
ugyan a görög fegyelemhez, mindamellett nem fedi 
azt teljesen. 

A követett példa több alapelvet állít föl. így: 
1. Pápi zsolozsma csak akkor van, lia a pap misézik. 
(Ez ma nem is olyan tevőleges intézkedés, mert 
eltekintve néhány nem beneficiatus öreg úrtól, a 
mi papjaink mindennap miséznek.) 2. Különbség 
van köznapi és vasár- vagy ünnepnapi zsolozsma 
között. A köznapi rövidebb, a vasárnapi és ünnep-
napi pedig hosszabb és részletesebb. 3. E kötelezettség 
sub gravi terheli a papot, kivételt csupán azok az 
esetek és körülmények képeznek, a melyekről szó 
van a latin fegyelemben. 

Be kell vallanunk, hogy ezen elv, a mennyiben 
az egyes szertartások rövidítése nem abnormális, 
közelebb áll hozzánk, vagyis a görög szertartáshoz, 
mivel a lapjában azt akar ja követni, mégis az sem 
az, a melyet Aranyszájú szent János rendelt volna. 

aj «Csak akkor van breviárium, ha a pap mi-
sézik». Ez szemben áll a görög fegyelemmel, mert 
ná lunk vannak oly napok, a melyeken a régi görög 
fegyelem szerint nincs mise, officium azonban mégis 
van. Pl. az egész nagyböjtben, kivéve a szombat- és 
vasárnapokat, valamint azokat a napokat, a melyeken 
előre megszenteltek miséje van. Mindamellett e na -
pokon igenis van officium, melyet a szerzetesek és 
a székesegyházakban is elvégeznek naponkint. Tehát 
nem magánúton, hanem nyilvánosan. E szokás nem 
rossz, mint esetleg gondolná valaki, mert ezt a római 
pápák is követendőnek és megtar tandónak tart ják és 
annak megőrzését elő is írják. így például XIV. Be-
nedek pápa megtiltotta a melchitáknak, hogy a nagy-
böjt alatt szertartásuk ellenére misézzenek.1 

b) Különbséget tenni köznapi és vasár- és ün-
nepnapi zsolozsma között, magában véve nem ütkö-
zik a mi előírásunkba, mer t e különbséget ismeri a 
görög egyház, a végzendő szertartások anyagára 
nézve azonban már önkényes. Vagy kell végezni 
részletesen vasár- és ünnepnapokon és akkor köz-
napokon is, vagy pedig ha van kivétel egynél, akkor 
a másikat is szentesítéssel kell bizonyítani. 

De különben a magánúton végzendő részletes 
officium olvasása gyakorlati szempontból lassankint 
megtöri a görög szellemet. És pedig: 

Nálunk az egyetemes szokás vasár- és ünnep-
napokon a rendes körülmények között (mert kivé-
teles esetekben még több van) a következőket írja 
elő: utrenye (1 és fél óra), szentmise (prédikációval 
2 óra), vecsernye fél óra. Most ehhez já ru l a papnak 
privát imája, elmélkedése, előkészülete és az érintett 
szokás szerint körülbelül 1 és fél óráig tartó offi-
ciuma. Hát kérem ez nem kevés. Mi következik most 
ebből ? Az, hogy a pap, a ki szintén ember, elfárad 

1 Decr. pro Graecis Melchil. a. 1743. die 24. l)ec. 

és a szertartásokat nem úgy végzi, a mint a lelki 
tökéletesség kívánná. Pedig sokkal lélekemelőbb egy 
buzgón és pontosan betartott isteni tisztelet, mint a 
túlterhelés következtében elernyedt szellemi és testi 
erőkkel végzett szertartás. 

Gyakorlati szempontból mi volna az i rányadó '? ! 
A feleletet több alapelvtől tesszük függővé. Ezek 

elseje a görög fegyelem önállósága. A régi előírást 
meg kell tartani és pedig úgy, a mint azt ma már 
az évszázados szokás szentesítette. E szerint minden 
vasár- és ünnepnapon nálunk a pap a hívekkel 
együtt utrenyét (matutinum), szentmisét és vecser-
nyét (vespera) végez. Ezekhez já ru lnak a különféle 
alkalmakkor előírt egyéb más officiumok is. Ezeket 
meg kell tartani. Ez előírás. Kötelez a lelkiismeret-
ben, természetesen nem oly mértékben, mint a szent-
mise hallgatásának kötelessége. Mindamellett az ut-
renyének és a vecsernyének elmulasztása vajmi 
gyakran peccatum grave-t is okoz, kivált, ha még 
botrány is j á ru l hozzá. 

A többi, hajdan, a mikor a Zsófia-templom szol-
gálatára Jusztinián rendeletéből 1000 klerikus, vagyis 
pap volt rendelve, a kik felváltva végezték az egyes 
nyilvános szertartásokat, vagy a szerzeteseknél, a 
kiket az anyagi megélhetés gondjai nem terhelnek, 
még ma is nyilvánosan végzett, a hitközségekben 
azonban m á r csak kivételes a lkalmakkor végzett 
officiumokat nem köteles végezni a pap, sem nyil-
vánosan, sem privátim, kivéve akkor, a midőn ezt 
az illető napnak speciális előírása magával hozza. 
Ezek végzése tehát csupán res consilii és non prae-
cepti. 

A fő pedig: terhet és kötelességet csak ott ró junk 
valakire, a hol az előírás föltétlenül biztos, mert in 
rebus dubiis halálos bűnökről egykönnyen szólni, 
nem tárgyilagos eljárás. Rusznák Miklós dr. 

Adatok Bosznia történetéhez a DCTDC. sza-
zadban. (in.) 

Mihelyt kitavaszodott, a két vezér a sereg élén 
a régi Szerbia felé vette útját, szétvertek néhány 
csapat rendes katonaságot, kirabolták Ipeket és sok 
gonoszságot követtek el. A császári szeraszker (ren-
des katonaság) Monasztirban nem mert összeütközni 
a bosnyákokkal, hanem cselt vetve, a szultán nevé-
ben megkínálta Húszéin kapitányt a vezirséggel, ha 
társaival visszafordul és maga lát hozzá a szultán 
terveinek keresztülviteléhez, nevezetesen pedig a 
rendes katonaság behozatalához. Elkapatva ezen 
Ígérettől, Húszéin megfeledkezett céljáról és válla-
latáról és visszafordult. Szeptemberben Szarajevóba 
érkezett, innen Travnikba ment, békét hagyva a 
szultánnak Konstantinápolyban, már tényleges vezir-
nek tartotta magát. 

Az ú jonnan választott vezir mindent megtett, 
hogy a porta is elismerje őt vezirnek. Ezen eljárása 
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azonban mindinkább elidegenítette tőle társait. 
A porta meg napró l -napra késett a kinevezéssel. 
Mindez keserűséggel töltötte el szivét; azért, hogy 
egyrészt csökkenő tekintélyét visszaállítsa, másrészt 
pedig, hogy ellenein bosszút álljon, Firdusz kapitányt 
Ali aga Rizvanbegovics ellen küldte, hogy élve vagy 
halva kerítse kézre, mert megtagadta Huszeinnek az 
engedelmességet. 

Ali aga vitézül védte magá t ; Firdusz pedig ki-
fosztván az amúgy is szegény ráját, távozni kénysze-
rült Hercegovinából. A szerencsétlenül j á r t vállalat-
hoz hozzájárult a rémhír , hogy nagy császári sereg 
van fölvonulóban ellene. Ez végkép elkeserítette 
szivét. E szorult helyzetben régi barátjához, Sztár-
csevics ferencrendi atyához fordult, menne el Bécsbe 
Ferenc császárhoz és eszközölné ki általa a szultán-
nál elkövetett hibáinak bocsánatát és ha lehetséges, 
a vezirséget5 miként ezt a szeraszker megígérte volt. 
Sztárcsevics mindent megtett, amit tehetett és mele-
gen ajánlotta Bécsben a császár kegyeibe Bosznia 
autonómiáját , nem kevésbbé küldőjét. Meg is igérte 
a császár, hogy pártfogásába veszi Huszeint és ügyét 
előmozdítani törekszik ; de ha mindamellet t ered-
ménytelen m a r a d n a ajánlása a portánál, fölajánlja 
Huszeinnek szükség esetén saját országait tartóz-
kodási helyül ; egyúttal császári szavát adta, hogy 
semmi áron sem fogja kiszolgáltatni a szultánnak. 
Ez új reményt öntött beléje. Sereget gyűjtött, de 
mindhiába. A szerencse hátat fordított neki. Több 
szerencsétlen ütközet után Szarajevó közelében tel-
jesen legyőzetett. Miután előbb vagyonát átvitette a 
Száván júl ius 2-án (1831.), Eszékre ment, innen 
Zimonyba. Ferenc császár közbenjárására bocsánatot 
igért neki a szultán és magához hivatta, de mivel 
most sem akarta elfogadni az új rendeleteket, szám-
űzték Trapezuntba. 

Az új vezir. Kara Mahmudi Hamdi basa, sokat 
elfogatott a vezetők közül és Konstantinápolyba 
küldte ő k e t A császári rendeletek elfogadását tekin-
tet nélkül követelte. A szultán magához hivatta Ali 
aga Rizvanbegovicsot (Sztocsevics), kinevezte basá-
n a k ; elszakította Hercegovinát Boszniától s Ali agát 
mint birodalmi hercegovinai vezirt küldte vissza; 
néhány boszniai kerületet is hozzácsatolt az új vezir-
séghez, csakhogy megnehezíthesse a további fölkelést 
Boszniában. 

Az ú j viszonyoknak a franciskánusok is némi 
hasznát vették. Kérték a vezirt, szüntesse be a vendég-
látást, a melyben a mullahot, kadiját és más tiszt-
viselőket részesíteni kényszerültek. E vendéglátás 
valóságos csapás volt az amúgyis szegény franciská-
nusoknak. A vezir megengedte, hogy a sutjeszkai 
kolostorhoz még egy szárnyat hozzáépíthessenek. 
Beszedte a dzsuluszt (bizonyos pénzösszeget), de 
erről török és olasz nyelven nyugtát állított ki, a 
mit a többi vezir nem tett, hogy jobban zsarolhas-
son. Mikor hallotta, hogy nemrégiben egy török 

legény készakarva lelőtt egy Ligics nevű franciská-
nust, az egész falu kemény pénzbírságot tartozott 
fizetni, ritka eset török időkből, mert rendesen vagy 
rá se hederítettek, ha egy török katholikust ölt meg, 
vagy ha tettek is valamit, az oly csekély volt, hogy 
a bűnösnek nem igen fájdult meg a feje tőle. 

1833-ban Davud basa lett vezirré. Davud Bagdad-
ban sok kellemetlenséget okozott a szultánnak, azért, 
mikor boszniai vezirré lett, melléje adták a szaraje-
vói mullahot és Fazil Serifovics basát, hogy utána 
nézzenek, vájjon a reformokat kellően viszi-e keresz-
tül. Látván, hogy hatalma meg van szorítva, hagyta 
két társát tenni, a mit akartak, de ő is aztán, a hol 
tehette, kénye-kedve szerint jár t el. Lássunk pár 
esetet. Pércsics Vince S. J. 

Óhitű és újhitű áramlatok a szocializmus 
eszmevilágában. [vn.> 

(Különös tekintettel a magyar szociáldemokráciára.) 

V. Az e t i k a i k é r d é s . 
A revizionisták következetesek. Az erkölcstani 

kérdésben is állást foglalnak a marxizmusnak ferde 
fölfogásával szemben. A történelmi anvagelvűség t. i. 
az erkölcsöt is merő cicomává, epifenomenonná 
fokozza le. A mai társadalmat, úgymond, a gazda-
sági erők fogják átalakítani, nem pedig holmi morál-
prédikációk. Az ökonómiai alappal az emberek is 
megváltoznak, de nem az erkölcstani elvek befolyása 
alatt. A nagy metamorfózist a termelő erők hatalma 
csinálja meg. 

Az erkölcstan a gazdasági alapfolyamatnak puszta 
kisérő á rnya ; normái azzal együtt ál landóan változ-
nak és teljesen tehetetlenek. A nagy világátalakulás, 
a mit a kereszténység okozott, Marxéknak föl sem 
tűnik. Gazdasági szemüvegükön keresztül a keresz-
ténységben is csak proletárforradalmat látnak, min-
den különös erkölcsi tar talom nélkül. Az etikában 
csak a változás tűnik föl nekik ; minden társadalmi 
osztálynak külön erkölcstana van.1 Az osztályoknak 
egymás ellen folytatott harcaiban az etika mindig 
alakot és tartalmat változtat. Mint ilyen függelék, 
dehogy is képes az erkölcs a társadalmat megmoz-
gatni. Mit tehetnek, kérdi Marx, a szeretet szenti-
mentális szólamai ott, a hol a gazdasági fejlődésnek 
kemény beavatkozása szükséges?2 De hiszen az «etikai 
ideológiára» nem is szorulunk. A világ a Hegel-féle 
dialektikának há rmas tempója szerint vas-logikával, 
szükségszerűen át fog alakulni. Az őskommunizmus 
után jött a magántulajdonrendszer, emezt pedig a 
jövendő kommunizmus váltja ma jd föl. Tézis, anti-

1 V. ö. Engels, H. Eugen Dühring's Umwälzung der 
Wissenschaft, Stuttgart, 1894., III. kiad. 87. és k. 1. 
fft 2 V. ö. «Neue Zeit» 1895/6. II., Struve: Zwei bisher un-
bekannte Aufsätze von K. Marx. Az etikai kérdést ortodox-
marxista szellemben tovább fejlesztette K. Kautsky, Ethik 
u. materialistische Geschichtsauflassung, Stuttgart, 1906. 



122 RELIGIO LX1X. évf. 1910. 

tézis, szintézis: ez uralkodik az emberi nem sorsán, 
nem pedig erkölcsparancsok.1 Kezdetben vala az 
altruizmus, most az önzésnek a korát éljük, végre 
újból az altruizmus kerekedik fölül, még pedig 
magasabb formában. így követeli azt a dialektikának 
há rmas ütemű folyamata.2 Ezt az altruizmust, úgy-
mond, nem kell prédikálni, nem kell az embereknek 
beidegezni. Megcsinálja azt a gazdasági fejlődés 
maga is. Csak semmi pedagógia, semmi etizálás. Az 
ökonómia mindenható, ő ma jd moralisták nélkül is 
megjavítja a világot. 

Mikor Gyzicki tanárnak, neves modern etikus-
nak, buzgólkodására megindult Németországban az 
erkölcsi kultura fejlesztésére irányuló mozgalom, 
mely elsősorban a munkástömegeket akarta laikus 
módon etizálni, a marxisták tudományos folyóirata 
mérges és pökhendi módon neki támadt a különben 
jó szándékű mozgalomnak s azt a munkásság szemé-
ben eleve diszkreditálta.3 

Az átpil lantóbb szociálisták nem tudták sokáig 
nézni az anyagelvű Marx-dogmatikának eme barba-
rizmusát. Már az említett erkölcsi kulturmozgalom 
körül támadt vitában is hallhatók voltak hangok, 
melyek a nyakas óhitű álláspontból engedtek. Az első 
határozott revizionista lépést ebben az i rányban 
C. Schmidt tette meg. Az «Ethische Kultur» cimű 
folyóiratban közölt cikksorozata4 kíméletlenül r á -
mutat a történelmi material izmus gyengéire, ferde-
ségeire és kimutat ja az etikai erőknek önállóságát. 
Nem árnyak, reflexek, cicomák azok, ír ja Schmidt, 
hanem tekintélyes hatalmak, amelyek nagy, önálló 
munkát végeztek az emberiség történetében. A mate-
rializmus ezt a kulturtényezőt el nem nyelheti, de 
nem is helyettesítheti. Marxék, ügymond, nem talál-
nak elitélő szavakat az önzés és a haszonlesés ellen. 
A tőkéseknek kapzsi egoizmusában természeti tör-
vényt látnak s maguk is önző és utilitárius erkölcs-
tant vallanak. Schmidt megbírál ja és elveti az önzés 
és a haszonelviség erkölcstanát; eszményi felfogást 
hirdet, önzetlen munkát , sőt önfeláldozást is követel. 
Az intézmények magukban véve gyengék arra, hogy 
az emberi nemet megnemesítsék. Az erkölcsi tényező-
nek minden korban nagy feladatai voltak, még 
nagyobb dolgokra van az hivatva ma. 

A szociáldemokrata C. Schmidtnek nem volt jel-
szava: iurare in verba magistri. Látta az életet és 
körülnézett az etikai i rodalomban is, tanulságokat 
merítve a nem-szociálista Marx-bírálóktól is. Bern-

1V. ö. Engels, i. m. 140. 1. E kérdéssel részletesen fog-
lalkoztam cikksorozatomban : «Hegel dialektikája a törté-
nelmi materializmusban». Religio, 1907. 36. és 37. sz. 

3 V. ö. munkámnak : «A társadalmi kérdés és etika», 
6. fejezetét : «Marx és Engels téves nézetei az önzés és az 
altruizmus szerepéről a társadalmi életben.» 30. lap, azután 
87. lap. 

a «Neue Zeit» XI., I. köt., 1892/3. 265. 1. 
* «E. K.», 1893., No. 20., «Sozial. Moral». 

steinon szintén meglátszik a polgári társadalom-
tudósoknak befolyása, a kik csakhamar kimutatták, 
hogy az etika nem tekinthető a gazdasági alapszer-
kezet merő függvényének és szürke velejárójának. 
A bensőnkben élő erkölcsi «categorikus imperati-
vus»-t, a lelkiismeretet a maga dicsérő vagy elitélő 
szavával s az egész moralitást, melyet Schopenhauer 
szerint az emberi nem gondolkodói mindig a «leg-
fontosabbnak, az egész lét lényegének, velejének, 
fordulópont jának tartottak»1 : mindezt hogyan is 
lehetne az ipari és kereskedelmi viszonyokból ki-
magyarázni ? És Marxék tényleg nem is mentek 
tovább a merő állításnál. Pedig legalább kisérletet 
kellett volna tenniök azirányban, hogy pontosabban 
meghatározzák a gazdasági alapszerkezet és az 
erkölcs kölcsönös viszonyát. Azért Bernstein, az ú j -
hi tűeknek feje, kifogásolja a kérdésnek ezen apo-
diktikus fogalmazását2 és túlzóan egyoldalúnak ta-
lálja azt. A gazdasági tényező mellett, úgymond, a 
jogin, a vallásin és a földrajzin kívül ott van az 
erkölcs hatalma is, mely minden korban mint önálló 
faktor fejtette ki hatását.3 Végzetes tévedés és tak-
tikai hiba lenne a gazdasági végzetben bizakodni és 
az erkölcsi erőket lekicsinyelni azon a címen, hogy 
azok csak cifraságok, melyek a népeknek életében 
számbavehető szerepet nem játszanak. A nemzetek, 
mond ja Bernstein, nagy tömegeket képviselnek. Ily 
nagy tömegeknek erkölcsi átformálását nem lehet az 
egyetlen gazdasági tényezőre bízni.4 Hogy az emberi 
természet simulékony, a viszonyokhoz alkalmazkodó, 
ki t agadná? Ámde a mai nemzeteknek évezredes 
hagyományai, szokásai vannak, a melyeket máról-
holnapra eltüntetni lehetetlenség. Aki a katasztrofiz-
musban bizakodik, az felületesen itéli meg a dolgo-
kat. Az ortodox Marx-tan, úgymond, nem veszi észre 
a nemzetek jellemét formáló hatótényezőknek szöve-
vényességét és egyetlen erőtől vár ja azt, a mi az erők 
egész csoportjának lehet csak eredménye.5 Korunk-
ban az «ideológia» nem zsugorodik össze, hanem 
duzzad.6 A mai gazdasági és társadalmi viszonyok 
között az erkölcsi tényezők szabadabban mozoghat-
nak, önállóbban működhetnek, mint bármikor azelőtt. 

Más helyütt fogunk megmlékezni arról, hogy 
Bernsteint a Hegel-féle dialektika hókusz-pókusza 
nem téveszti meg. 0 is tudja, hogy az emberiség 
nem halad előre a dialektikai há rmas ütem szerint. 
Azt várni, hogy a mai állapotok egy dialektikai for-
dulattal meghalnak és más, új életre kelnek, Bern-
stein szerint valóságos bölcseleti babona. A Hegel-
féle dialektikai mesterkedés Marx-nak éleslátását 
nagyon megzavarta. A távol múl tban merő altruiz-
must lát, az emberek csupa primitiv angyalok; a mi 
korunk szerinte az önzésnek korszaka, mikor is az 

1 Schopenhauer, Die beiden Grundprobleme der Ethik., 
bevezetés. 4 8. 1. 

2 Bernstein, i. m. 7. 1. 5 U. o. 
3 U. o. « U. o. 10. 1. 
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emberek egymásnak kínzó ördögei ; a jövő egy 
magasabb altruizmus színében tiinik föl Marx-nak, 
a hol az emberek magasabb, kultivált angyalokká 
változnak ma jd át. A revizionisták a polgári szocioló-
gusokkal együtt valótlannak találják ezt a leírást s 
nem hiszik, hogy a dialektika a mai egoista «poklot» 
egy csapással altruista «édenné» varázsolja át. Marxék 
az egoizmus mai tengerében a proletárokban lát ják 
az altruizmus hordozóit, a nemesebb erkölcsök ki-
választott izraelitáit. Azért a proletárnevelést, erkölcsi 
tekintetben, szükségtelennek Ítélik. Az újhitűek nem 
szenvednek ebben az optimizmusban. A proletárt, 
mondja Bernstein, úgy kell venni, a hogy tényleg 
van. 0 sem angyal, ő sem letéteményese a magasabb 
erkölcsösségnek. A munkásoknak is vannak előíté-
leteik és gyengéik, erényeik és bűneik, melyek a 
mai társadalmi és gazdasági viszonyokkal összefügg-
nek. Lehet-e ezen viszonyokat és velük a munkás-
ság erkölcseit máró l -holnapra megváltoztatni? Az 
újhitű irány nem optimistája a forradalomnak. Szük-
ségesnek tart ja az előkészítő munkálatokat a politika 
és az etika terén egyaránt.1 

Jehlicska Ferenc dr. 

A Népszövetség és a görög katholikusok-
Nap-nap mellett hozza a sajtó a hírt, hogy a 

népszövetséget itt is, ott is megalakították. Szervez-
kednek mindenütt , a nép szellemi és anyagi felkaro-
lására egyesülni akarnak azok, a kiket a nemes cél 
lelkesítő ereje ihletett. 

A polgári és társadalmi helyzetben mi katholi-
kusok nem foglaljuk el azt a helyet, a mely minket, 
mint ez országnak többségét, megillet. Sok tekin-
tetben e lmaradtunk és ez elmaradásból eredő hibákat 
akar ja jóvátenni a népszövetség. 

A társadalom különböző osztályait úgy szellemi, 
mint anyagi téx-en egy új mozgalom hat ja át, melyet a 
XX. század emberének lelkéből nem vonhatunk ki. 
A nivellálás nagy munká já t végzik a századok, mely 
munkakörnek irányt szabni nemcsak az ember 
alanyi jóléte miatt szükséges, de melynek vezetése 
alapjaiban érinti magát az egyházat is. Ezen helyes 
vezetést szolgálja a népszövetség. 

Hazánkat jogál lamnak nevezzük és büszkék 
vagyunk ezen jelzőre. Jogállam vagyunk, mert intéz-
ményeinket a törvény keretébe oszt juk; de jogállam 
vagyunk azért is, mert törvénytárunk ma a különféle 
rendelkezésekben oly gazdag, hogy ember legyen, a 
ki abban el tud igazodni. Pedig az egyszerű ember-
nek is ezen törvények keretén belül kell élnie. El 
kell igazodnia a sok paragrafus között, mert azt kí-
vánja a jogállam méltósága. Pedig az egyszerű ember 
maga nem tanulhat ja meg e sok szabályt, ezen szám-
talan törvénynek rendelkezéseit, mert arra egy-

1 Bernstein, i. m. 184. 1. 

szerűen se ideje, se képzettsége, se alkalma. Sokszor 
képessége sincsen hozzá. 

Ezen a ba jon is segít a népszövetség, mely 
általjárja az ember minden fázisát, hogy segítsen 
ra j ta és segítse meg őt. 

Nem csoda, ha annyi lelkesedéssel olvassuk a 
népszövetség terjedéséről szóló hireket. 

És különös, a görögkatholikusok között alig 
akad egy-két ember, a ki törődnék ez üggyel, a 
kinek figyelme erre is kiterjedne. A máriapócsi 
szervezkedést részletesen kellett megírni, mert való-
ban fehér holló. Itt-ott akad még egy-két lelkes 
vezető, a ki a mi népünk körében is fölébredt már, 
de a nag}' tömeg még mindig érzéketlen ez üggyel 
szemben. 

A papság volna arra hivatva, hogy ennek lökést 
adjon és indítsa meg a népszövetségi szervezkedést. 
De a papság nem tesz semmit e téren. Pedig hát 
művelt papságunk volna, melynek van tudomása 
nemcsak a rábízott népnek anyagi, szellemi, társa-
dalmi, közgazdasági helyzetéről, de a mely világosan 
látja is a bajt és mégsem segít azon. Ismerniök kell 
az orvosságot is, mégsem törődnek a nagy beteggel. 
Mert népünk valóban beteg. Valami elmérgesedett, 
századokon át elhanyagolt baj nyomja, öreg baj, 
melyből nem tud felébredni. 

Jobb sorsra volt érdemes e ruthén nép, de 
e lnyomták; természetes tehetségeinek hasznát tudná 
venni, de nincs, a ki kioktassa őt helyzetéről. Lassú 
tengődés az ő élete, melyet csak azért nevezünk 
életnek, mert keserű a szó, hogy talán már lassú 
haldoklás e tengődés. 

Általánosan ismert tény, hogy népünk szellemi 
foka fölötte alacsony. Ki is használták e gyöngéjét, 
mely tudatlanságát nyögni fogja még nagyon sokáig. 
Anyagilag tönkre van téve, a mi máskép nem is 
történhetett, mert a szellemi sülyedés arányos lépé-
sekkel halad az anyagival. Társadalmi helyzete úgy-
szólván nincs is, mert azt a néhány szellőcskét csak 
nem nevezhetjük társadalmi működésnek, mely fel-
felcsillámlik néha. Pedig az őserő itt is megvolna 
még. Sokszor ki-kitör az, mint a medrébe nem férő 
folyamnak árja, nincs is benne aztán köszönet, 
miként az áradásnak sem örül senki. Csupa ferde 
felfogás, beteges küzdelem, lelki és testi erőket 
emésztő harc, melynek vége nyomtalanul vész el az 
idő hullámtengerében. 

Ez az őserő vezesse a vezéreket, első soi'ban 
a papságot, a mi papságunkat, mert ha a je lenben 
még nincs is közvetlen baj, de egykönnyen lángra 
lobbanhat a gyúlékony anyag, mely elpusztítással 
fenyeget mindent . A jelszavak elhatottak m á r a mi 
népünkhöz is. Köztünk is ismerik már a szocializ-
musnak nevezett hullámtörést. Báj tunk áll, hogy a 
helyes mederben tartsuk, hogy kellőképen irányítsuk. 

Népünk körében a szociális kérdés tárgyalása 
megvan. Annyira még nem élesedett ki ugyan, hogy 
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közvetlen bajtól kellene tar tanunk, de ha kellő 
időben nem kezdjük meg a nagy munkát , a bajt 
később annál nehezebb lesz eltávolítani. Szociálista 
ma a mi emberünk is, de szociálismusának leg-
ridegebb kifejezője is legfeljebb abban nyilvánul 
meg, hogy elhagyja hazáját, könnyebb kenyeret 
keres és ha elérte a könnyebb életmódot, hazáját 
ú j ra fölkeresi, meghalni hazajön. 

A munkáskérdés szempontjából egészségtelennek 
mond juk ez eljárást, de a szociális kérdés tárgyilagos 
vizsgálatánál be kell vallanunk, hogy népünk eme 
törekvése a természetadta személyes szabadságnak 
nyers kitejezője csupán. Személyes szabadságának 
jogával él az ember, mikor könnyíteni akar élet-
módján, de hogy azt az ú j világrészben keresi, annak 
oka nem ő, de a szociális kérdés jelen társadalmi 
megfejtése. 

Népünket még nem kell fél tenünk az izgatók 
veszélyes tanaitól, csakhogy ez nem ok arra, hogy 
a dologgal közelebbről ne foglalkozzunk. A ki ismeri 
a felvidéki nép helyzetét, a ruthén, a tót nép esze-
járását , gondolkodásmódját , ma még közvetlen baj t 
nem lát annak felfogásában, irányított eszejárásában; 
de számot kell vetnünk annak természetével. Ismerjük 
népünk természetét. Lassú az, az izgatók beszé-
deit nyugodtan hallgatja ugyan, de a mily lassú 
általában, a történelem egyes kimagasló tényeinél 
annál hamarább tud dönteni, el járásának módot 
szabni. A szociális kérdés tárgyalásánál ne feled-
kezzünk meg az elmúlt század 30-as éveinek ese-
ményeiről. 

Annyi sok az eszme, a különböző áramlat, j ó 
és rossz egyaránt és mi mégsem akar juk teljesíteni 
kötelességünket. Látjuk, mint haladnak mások, mi 
azonban nem törődünk a mi haladásunkkal . Hogy 
csak egyet említsek: a naptáregyesítést. Minő nagy-
fontosságú bevezetés lenne ez. Valóban korszakot 
alkotó intézmény. És különös, azok, a kiknek közre-
működése nélkül el sem képzelhető e nagy terv 
megvalósítása, nem tesznek semmit. Itt-ott olvasunk 
egy-két cikket, de a papság hathatós közreműkö-
dése még mindig hiányzik. 

Hát hiszen elismerem én, hogy azok között j ó 
számmal vannak még olyanok, a kiket e téren valami 
beteges elvek vezetnek; de ez nem lehet ok arra, 
hogy az ügynek lökést ne adjon a jobbak tevé-
kenysége. 

Tudományos, vallási és nem tudom, minő érvet 
nem lehet ezen törekvés ellen felhozni, miért is — 
sajnos — egyiktől-másiktól, nem mondom épen a 
papság köréből, azt kell hal lanunk, hogy legalább 
ebben legyen köztünk és a latinok között különbség. 
Mintha bizony az lehetne a mi célunk, hogy a kü-
lönbségeket mesterségesen is fokozzuk! 

Nem lesz az különös, hogy ha mások behoznák 
a naptáregyesítést, mi pedig csak utánuk fogunk 
ha l adn i ? ! Pedig meg vagyok győződve, hogy erre a 

kullogásra sokban meg van a ha j lam és a jó-
akarat. 

Mindezeken segíthetne a népszövetség. Szervez-
kedjünk mi is, hisz annak hasznát csak mi fog-
juk látni. Valóban szégyenpír ömlött el arcunkon, 
midőn a kassai kath. népszövetségi gyűlésről azt 
olvastuk, hogy a latin papság kérte a vezetőségei, 
lépjen közbe a mi vezéreinknél, hogy mi is lépést 
tar tsunk a haladással. Hát mi csak akkor tudunk 
előbbre menni, ha mások tolnak minket, vagy mikor 
visszamaradni m á r igazán fizikai lehetetlenség ? ! 
Szomorú, de úgy van. Mennyi mindent vesztettünk 
m á r ezen visszavonó természet mellett. Nem akar juk 
követni a példát és irtózunk a haladástól. 

Pedig a nép fel fog ébredni álmából, mert föl 
kell ébrednie. Es lia azok után talál indulni, a kik-
nek részéről lelkesítést talált és a kiknél lelkesedést 
látott, ne panaszkodjunk akkor a nép őszinteségé-
nek hiányai miatt. Ha semmit sem teszünk e nép 
érdekében, megérdemeljük, hogy elhagyjon minket. 
Mert a béres sohsem lehet gazda, amíg szolga marad. 

A hajdudoroghi bizottság felszólítást intézett az 
egyházmegyék hitközségeihez. Tömörülésre szólítja 
föl a papságot a hívekkel együtt, hogy a naptár-
egyesítés ügyében püspökeink útján fordul junk mi 
is Rómába. 

Mennyire alkalomszerű volna már emiatt is 
előkészíteni a népet. Kioktatni mindenkit , hogy az 
uniónak végre gyakorlati i rányzatának út jára lép-
jünk. Minő unió az, mely csak azt nézi, miféle irány-
zat kél szárnyra innen, vagy onnan és nem törekszik 
a sziveket általjárni és az ember gondolatainak 
határozott katholikus irányt szabni ! 

Népszövetséget a népnek, hogy emelkedjék ő is. 
Adjunk módot neki, hogy lelki és szellemi gazda-
godását az anyagi jólét fokozott munkálásával kap-
csolja egybe. Ébresszen föl minket is, öntsön bátor-
ságot belénk is, mert valóban különös, hogy az 
ellenfél egy kis legyintésére a teljes átérzéssel hall-
gatott, a közös lelkesedéssel megtapsolt és a lelki 
fölheviiléssel méltatott jobb ügyre méltó lelkesedé-
sünket ha rmadnapon szépen letörjük, mások kedvéért 
elhagyjuk és a régi fásultság körében ú j ra meg-
maradunk . 

A népszövetségi akciónak ép a naptáregyesítés 
ügyében van nagy fontossága, ne mulasszuk el e 
tömörülést, de tanul junk m á r egyszer mi is a tör-
ténelem tanúságaiból. Rusznák Miklós dr. 

B u d a p e s t . A széthúzás veszedelme kezd ismét j e -
lentkezni so ra inkban . Az u tóbbi években úgy-ahogy 
eggyé le t tünk , tényező kezd tünk lenni, p a p s á g u n k m á r 
r á m u t a t h a t a lko tásokra , melyek a ka th . elv és nép 
j a v á r a vá lnak . Ez volt az az út, melyen a res taurác ió 
m u n k á j a s ikerrel kecsegtet . A k i t a r t á s és továbbfe j -
lesztés helyett a zonban most legújabban ismét a szá-
zados baj , a meghason lá s és a j ó n a k b izonyul t út el-
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hagyásának vágya kezd imitt-amott jelentkezni. Eh 
pedig régi igazság, hogy : concordia res parvae crescunt, 
discordia maximae dilahuntur. Oly hamar felejtettük 
el a csakkét évtized előtti multat is? Hát csak romboljuk 
le, a mit nagy nehezen alkottunk, majd ismét megvetett 
közpréda leszünk. —k. 

* 

P a r i s . Az iskoláért folyó harc — az egész keresztény 
világban napirenden van. Nem csoda, hiszen csakis a 
keresztény világ körében van fensőbb szellemi élet ; ott 
látják az emberek teljes nagyságában a kérdést, hogy 
mi az iskola. A pogány emberiség köre e tekintetben 
valósággal «in umbra mortis sedet», nyugodtan, aléltan 
tengődik az örök enyészet útján tovább. Ott nincs harc 
az iskoláért. Annál hevesebb küzdelem folyik ezért az 
intézményért, hol az emberi lélek földi és sirontúli éle-
tének sorsa dől el, a keresztény népek életében. 

Tetőpontját érte el ez a küzdelem napjainkban két-
ségkívül Franciaországban. Ép most fejeződött be a leg-
újabb nagy vita, melyet az egyház ellenségei abból az 
alkalomból támasztottak, hogy a francia püspökök 
együttes főpásztori levélben léptek fel az istentelen ne-
velés és tanítás ellen, a gyermekek lelkiismeretének és 
a szülők jogának a védelmére. A lelkiismeret szabad-
sága védőinek részéről ebben a tárgyánál fogva mond-
hatni gigászi vitában részt vettek Barrés, Grousseau, 
Denys Cochin, abbé Gayraud és Jacques Piou, a XIII. 
Leo szive szerinti francia világi politikus, a ki az orszá-
gos francia «action libérale populaire» (szabadságtisztelő 
népszövetség) vezető elnöke. Merem mondani, hogy a 
ki ezeket a francia képviselőházi beszédeket nem olvassa, 
a műveltség legmagasabb fokán is nagy lelki élvezettől 
van megfosztva. Ilyen nagy igazságoktól duzzadó, izzó 
beszédeket az istenes nevelés és iskola joga és mellőz-
hetetlensége mellett csak ott lehet mondani, a hol az 
istentelenség a nemzet szellemét már fojtogatja, mint 
Franciaországban. 

Elismeri mindenki, hogy a vita tetőpontjára Piou 
beszédével emelkedett. Ezt a beszédet kivonatolni azért 
nehéz, mert az egy hatalmas elme harminc évre terjedő 
tapasztalásának és gondolkodásának maga is csak kivo-
nata. Abból indult ki, hogy a francia püspökök, mikor 
a katholikus hitelvet hirdették az iskolára nézve, jogot 
gyakoroltak és kötelességet teljesítettek. Ezért a tényért 
őket felelősségre vonni akarni szabadságtisztelő orszá-
gokban sehol e világon nem szokás. A püspökök nem 
tehettek egyebet, mint a mit tettek : védték a keresztény 
ideált, a vallásos szülőknek ahhoz való jogát. Az új 
francia iskolai törvénykezés, a loi Ferry, az 1882-iki 
törvény, egy végzetes hibában szenved, a mely állan-
dóan megmaradt és csak egy féligazsággal dicsekedhetett, 
a mely azonban belőle és Franciaország iskolaügyi hiva-
talos politikájából teljesen elpárolgott. Végzetes hibája 
az új francia iskolai törvénynek, hogy az iskolaügyből 
a legeslegelső tényezőket, a szülőket kihagyta. Elfeledték 
a régi egészséges elvet, mely szerint a gyermek «alicjuid 
patris» és Pasteur mondását, hogy «a gyermek erkölcsi és 
testi nevelése folytatása ama szülői ténynek, mely a gyer-
meknek életet adott». Elfeledték a Code civil rendeletét is, 
a mely kimondja, hogy gyermek az apját nein lophatja 
meg, annyira egy vele. «Önök, kiált fel Piou, ezt az egy-
séget iskolatörvényeikkel erőszakosan kettészakították». 

Mesteri Piou ajkain leirása ama féligazság eltűné-
sének, mely az 1882-iki Ferry-féle «laikus» iskola eszmé-
jében még bent volt. «A laikus iskola alapítója, mondja 
Piou, az iskolában hitfelekezeti semlegességet akart, de 
nem akart bölcseleti semlegességet». Képviselőház, szená-
tus, a miniszter utasításai megegyeztek abban, hogy a 
laikus iskola ismerjen és terjesszen «Isten iránt való 
kötelességeket» és spiritualisztikus lelket, szellemet el-
ismerő alapon álljon. Hol van most, kiált fel Piou, ez 
az alapelv? Briand (a mostani miniszterelnök) mint 
közoktatásügyi miniszter azt mondotta, hogy a tanítónak 
(instituteur) oly polgárt kell nevelnie, «kinek az agyát 
misztériumok és dogmák előítéletei nem ostromolják 
többé», «dont le cerveau n'est pas obstrué par les pré-
ocupations du mystère et du dogme». Viviani, egy másik 
közoktatásügyi miniszter, dicsekedve hirdette a közok-
tatási hitetlenítést. «Nous avons arraché des consciences 
humaines à la croyance». Semlegesség ez, kérdi Piou, 
a hittel szemben ? A Ferry-féle semlegességi elv szelleme 
elpárolgott, eltűnt s helyette a hitetlenség, sőt isten-
telenség erőszakolása lépett előtérbe. (Vége következik.) 

* 
B r u x e l l e s . Együttes főpásztori körlevél. Mercier 

bibornok, az ország primása, nemzeti tudományos dijat 
nyert és országos kath. nöegyesiiletet alapított. Belgium 
püspöki kara, Mercier bibornok mechelni érsekkel az 
élén, nagyböjti főpásztori körlevelében a hazafiságról 
minden idők számára becses oktatást adott a belgiumi 
katholikusoknak II. Lipót halála és I. Albert trónra-
lépése alkalmából. Az a fenséges mód, a hogy ez az 
együttes főpásztori levél (a melyet minden valószínűség 
szerint maga Mercier bibornok fogalmazott) II. Lipót 
kormányzását és a reményeket, melyek I. Albert kor-
mányzásához fűződnek, bemutatta, kézzelfoghatóan mu-
tatja, hogy Belgiumban az ország szellemét a kath. 
egyház igazán fensőbbséges lényiséggel vezeti és kormá-
nyozza. Az a rajz, melyet II. Lipótról, Belgium jólétének 
emelésében páratlan munkásságáról és sikereiről mond 
a főpásztori körlevél, biztosítékát bírja magában annak, 
hogy úgy fog belemenni a világtörténelembe, a hogy a 
íöpásztorok megfogalmazták. 

Az a párhuzam, a melyet ez a főpásztori körlevél 
a Voltaire és Rousseau tanai rombolásainak világa közt 
egyfelől és másfelől a II. Lipót fáradhatatlan genialitá-
sának köszönhető Congo-államban megindult keresztény 
civilizáció áldásainak világa közt von meg, a kultur-
történelmi fejtegetések legremekebb lapjai közé tartozik. 

Különösen finom és rendkívül gyengéd lelkiatyai 
fogásra valló az a rajz, melyet a főpásztori körlevél az 
elhunyt királynak bűnből való kiemelkedéséről rajzol a 
hívek szeme elé. Miután megállapította, hogy II. Lipót 
népének «az alkotás büszke leckéjét» hagyta örökségben, 
szórói-szóra így folytatja : «Keresztény lelkierővel vette 
fel a haldoklók szentségeit és a midőn a legfőbb biró 
előtt való megjelenés pillanata elérkezett, teljes tudatá-
ban a veszélynek, a mely fenyegette, alázatos lélekkel 
vetette magát, a pap imája közben, a gondviselés szán-
dékainak alá, fogadva a szentséges uti eledelt nyugod-
tan és gyöngeség nélkül ; a végrendeletébe ezt az épületes 
nyilatkozatot tette bele : «A katholikus vallásban akarok 
meghalni, mert az én vallásom...» Most már II. Lipót 
király megjelent Isten Ítélőszéke előtt. Minden telte itélel 
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alá került, szándékaival s azokkal a külső-belső körül-
ményekkel együtt, melyek tetteinek értékét kisebbíteni 
vagy emelni hivatvák. Legyen tehát vége az emberi 
hozzávetéseknek ! Tisztelet az Isten Ítéletének ! Béke a 
halottaknak !» 

Arról a nemzeti díjról, melyet Mercier bibornoknak 
ítélt egy szakértő bizottság e napokban oda, tudnivaló 
dolog, hogy az tudományos, névszerint bölcseleti díj, 
melyet az ország minden tizedik évben ítéltet oda szak-
értők által annak, a ki eredeti felfogás, terjedelem és 
tudományos érték tekintetében a legkiválóbb bölcseleti 
munkásságot fejtette ki az illető időszakra hatólag. Ez 
idén két lövveni, két bruxellesi egyetemi tanár és a 
basselti atheneum egy tanára, mint bizottság, Mercier 
bibornok bölcseleti munkáinak, kiváló tekintettel Psycho-
logie, Métaphysique és Critériologie c. munkáira, ítélte 
oda egyhangúlag a nemzeti díjat. Megjegyzendő, hogy 
Mercier bibornok bölcseleti munkái angol, német, olasz, 
spanyol, portugál, orosz és lengyel nyelvre vannak 
már lefordítva. 

Mercier bibornok, mióta érsek, a vallásos társa-
dalmi szervezkedés terére fordílja és összpontosítja egész 
erejét, azt az erőt, melyet azelőtt a bölcseleti tudomány-
nak szentelt. Minap az ország minden városából maga 
köré gyűjtötte össze azokat a hitbuzgó intelligens nőket, 
kik a kath. egyesületi élet különféle terein fáradoznak. 
Célja volt az országos női értékezletnek egy országos 
katholikus nőszövetség alapítása. Bizottságot küldöttek 
ki, a mely az alatt, míg Mercier bibornok Rómából 
hazatér, kidolgozza az alapszabályokat. —y —la. 

I f j ú s z e n t e k é le te . A kath. tanulóifjúság számára 
összeállította dr. Hám Antal kegyesrendi tanár. Budapest, 
1909. Ára kötve 4 korona. 

Hazai hagiografikus irodalmi termékeink nagy része 
abban a hibában leledzik, hogy a szentek életleirásánál 
a fősúlyt a csodák leírására fektetik a szerzők. Pedig a 
szentek életleirásánál fődolog volna annak a kiemelése, 
hogy győzedelmes lelkiéletükért tiszteljük őket. Hám 
tanár könyve e tekintetben némi haladást mutat, bár 
nem mindenütt találja el az igazi hangot, a mellyel az 
ifjút vagy a leányt teljesen meggyőzné : «Menj és te is 
cselekedjél hasonlóképen». 

Mily módon kell az ifjúság számára élvezhetően és 
gyakorlatiasan tárgyalni a szentek életét, erre nézve igazi 
mintakép Minichthaler plébános, a ki a wieni «Christlich-
pädagogische Blätter»-ben «Heiligen legenden für Schul-
kinder» cím alatt eddig 21 szentnek az életét közölte. 
Igazi mesterművek ezek a cikkek. Veszem példáúl a szent 
Agnes vértanú-szűz életét. (V. ö. Christl.-pädagog. Blätter. 
1908.323.1.) 1 Minichlhaler e heroikus életrajzból levonja 
azt a praktikus következtetést, hogyan küzdjenek a 
tanulók a kísértésekkel szemben. 

Elkerülhette a tanár úr figyelmét hold. Gábor, a 
passioniták rendjéből. Született 1838 március 1-én Assisi-
ben s meghalt, mint passionita növendékpap, 1862 feb-

1 Ehhez hasonló Märzfeld, Blumen am Himmelswege, Kevelaer 
1906. e. könyvecske. A szentek példájának nagy pedagógiai értékéről 
v. ö. Willmann jeles előadását a müncheni katechetikai kurzuson : 
«Psychologische Behandlung von Legenden u. Konvertitenbildern». 
(Der Münchener Katechetischer Kurs. 1907. 23(>. 1.) 

ruár 27-én. A rendben fájdalmas Anyáról nevezett Gábor 
néven volt ismeretes; X. Pius avatta boldoggá. Ezen 
életrajz bizonyságúl szolgálhatott volna arra, hogy a 
kath. egyház még mindig képes nevelni szenteket és 
pedig «ifjú szenteket». Krasznyánszky János. 

* 
Méhely Lajos: A darwin izmus mai állásáról. 

(Természettudományi Közlöny. 1910. 104. 1.) 
A Természettudományi Társulat mult december 

2-án Darwin-ünnepet rendezett, melyen Méhely Lajos 
tartotta az ünnepi fölolvasást. Méltatta a darwinizmus 
jelentőségét a tudományban, nevezetesen az állat- és 
növényvilág fejlődésének problémájára vonatkozólag. 
Úgy látjuk, hogy Plate híve s a darwinizmust a maga 
mechanikus szerepében vallja. Ha alaposabb bölcseleti 
képzettsége volna, bizonyára ő maga is jobban mérle-
gelné állításait s az adatokat, melyeket alapul használ, 
így azonban elismeri egyrészt, hogy «a szerves természet 
telidestele van a célszerű alkalmazkodás, vagyis a szer-
ves célszerűség csodás jelenségeivel», másrészt meg 
bona fide a merő mechanizmushoz ragaszkodik. Darwi-
nizmusban is világnézetet lát, holott az nem más, mint 
egyszerű természettudományi hipotézis. Habeat sibi! 

Bennünket csak egy nyilatkozata é lekel, min 
novum az újabb darwinista körökben. Ezt mondja : 
«A theologiai felfogás ezidőszerint még nemcsak mate-
rialisztikusnak, hanem egyben atheiszlikusnak, vagyis 
istentelennek is minősíti a mechanisztikus világnézetet ; 
holott pedig az Istent, mint a teremtés végokát — mi-
ként Darwin szavai is bizonyítják — a mechanisztikus 
magyarázat hívei sem tagadják. Nekünk is szabad a 
létnek kifürkészhetetlen ősokában, egy legmagasabb 
szellemi elvben hinnünk, a mely az erőt s az anyagot 
tervszerűen úgy rendezte be, hogy a világnak harmoniku-
san kell továbbfejlődnie ; azonban a hit kívül esik a 
természettudományon, a mely magyarázataiban csak a 
kimutatható s megfigyeléseink körébe eső természeti 
erőkre és a belőlük levont logikai következtetésekre 
támaszkodhatik.» (122. 1.) 

Különbséget kell tennünk. A mechanisztikus világ-
nézet hivei — Haeckellel élükön — tagadják az Istent, 
az állat- és növényvilág fejlődésének mechanisztikus 
magyarázói — à la Darwin 1859-ben — nem kell, hogy 
tagadják az Islent, mivel a darwinizmus nem világnézet, 
hanem nézet a fejlődésről. Ha mint magyarázat elégte-
len is, de nézetnek nézet. Méhelytől szép, hogy Darwint 
a teremtő megvallásában is követi. Gorka nem mondott 
ennyit. 

* 

Szentgyörgyi Jordán Károly dr.: Márciusi ibolyák. 
Imák és elmélkedések szenl József tiszteletére. Budapest, 
1909. Stephaneuin-nyomda. 376 I. Ára 2 K 50 f. 

Már negyedik ízben adja kezünkbe a szaniszlói apát-
plébános e kis könyvet, mely szent József dicsőségét hir-
deti; mely azt akarja, hogy szent József tisztelete minde-
nütt visszhangozzék, hogy szeretet töltsön be minden szi-
vet az iránt, a kit az egyház feje az egész katholikus világ 
fővédőjének, pártfogójának nyilvánított. Minden megvan 
e kis könyvben, a mi szent József tiszteletére buzdíthat, 
a mennyiben sok jeles szerző nyomán nemcsak a leg-
szebb imákat adja ajkainkra, hanem bő táplálékot is 
nyújt a jámbor lelkeknek az elmélkedésre. A tudós 



2. szánt. RELIGIO 127 

Szerző valóban remekeli e könyv összeállításában. 
Nagyon ajánljuk ezl szíves olvasóinknak. 

így ismertette Bus Jakab jézuslársasági rendfőnök 
ur a «Mária-Kongregáció»-ban ezt a címben jelzeit 
imakönyvet. Ismertetéséhez és ajánlásához a magunk 
részéről is hozzájárulunk, kivált most, március hava 
közeledtével. 

* 

A pannonhalmi Szenl-Benedek-rend története. X. kö-
let: A t i h a n y i a p á t s á g t ö r t é n e t e . Első korszak. Az 
apátság önállósága. 1055—1701. Irta: Erdélyi László ár. 
Budapest, 1908. Stephaneum nyomda r.-t. 4-r., 923 lap, 
1 levél. 

A Balaton sima tükrére némán tekint le a tihanyi 
félsziget bencés monostorának kéttornyú temploma. 
A szép Balaton, ha vihar korbácsolja, hullámaival tapad 
a monostor alatt meredő sziklákhoz, melyekben meg-
megvillan a remetebarlangok nvilása. A hegytetőn a 
monostornak komoly, síri csendje és alant a háborgó 
Balaton zúgása ellentéteikben összeölelkeznek. A Balatont 
Tihany nélkül és Tihanyt a Balaton nélkül nem kép-
zelhetjük. 

Hogy a tihanyi félsziget — hajdanában sziget — 
monostora nem visszhangzott mindig zsolozsmázó szer-
zetesek énekétől, hanem gyakran szilaj harci paripák 
vad nyerítésétöl volt hangos, jól tudluk ; de hogy törté-
neti ismeretünk teljessé legyen, Erdélyi kipróbált mes-
teri kezére vártunk, mely nemrég megjelent kiváló mű-
vében a hazai újabb történetírás egyik remekével aján-
dékozott meg bennünket. A pannonhalmi Szent-Benedek-
rend történetének eddig közzétett mintaszerű köteteiből 
és jeles tanulmányokból Erdélyinek érdemei a hazai 
kulturtörténetírásban közismertek ; de hervadhatatlan 
babérait koszorúba fonta tihanyi kötete, a mely — né-
hány levél kivételével — egészen a saját munkája. 
Müvélődéstörténetünk hatalmas lépéssel haladt előre, 
mivel a tihanyi monostor változatos múltjában tükrö-
ződik a régi magyar társadalom és gazdasági élet min-
den ága-boga. A középkori magyar birtokviszonyok 
kikutatásában és megállapításában Erdélyi méltán ki-
vívta mai történetíróink közt az első helyet alapos 
tudásával, széles látókörével és a lelkiismeretes tárgyi-
lagossággal párusult tiszta kritikájával. A tihanyi monos-
tor kritikus okleveleit 1906-ban tartott akadémiai szék-
foglalójában már szétszedte és tisztázta általános elisme-
rés mellett. Piski István tihanyi kapitány Regestumának 
gazdasági adatait pedig a Magyar Gazdaságtörténelmi 
Szemle 1905. évi folyamában tette közzé. Mindezeket 
beolvasztva megtaláljuk e nagy kötetben is, mely Erdélyi 
történetírói jelességét örökké hirdetni fogja. 

A korszakos mű a tihanyi apátság hetedfélszázados 
történetét — alapításától az osztrák altenburgi apátság-
hoz 1701-ben végbement csatolásáig — tárja elénk hat 
fejezetben, melyeknek mindegyike okleveles vizsgálódá-
sok eredménye. Az első fejezet a monostor keletkezésé-
ről szól (5—15 11.), melynek múltját a következő fejezet-
ben az apátok története domborítja ki (16—101 11.). 
E két fejezet kiegészítéséül szolgál a harmadik, Tihany 
egyházjogi fejlődéséről, mely a veszprémi püspökkel 
szemben az extemptio kiváltságában, az apátválasztás, 
kegyúri jogok, lelkészkedés és tizedszedés gyakorlatában 
csúcsosodik ki (101—125 11.). A negyedik fejezetben 

Tihany szigete, vára és kapitányai jelennek meg viszon-
tagságos sorsukban (126—236 11.). A legnagyobb az 
ötödik fejezet, mely az apátság és Tihanyvár birtokait 
ismerteti történeti fejlődésükben (237—434 11.). Érdekes-
ség tekintetében nem marad mögötte a hatodik fejezel 
sem, melyben a monostor belső élete és külső hatásai, 
jobbágyainak helyzete kristályosodnak ki (435—471 11.). 
Függelékül néhai Gyulay Rudolfnak, kit már az előző 
kötetekből ismerünk, a tihanyi építkezésről és régisé-
gekről írt értekezését közli (472—481 11.), majd Piski 
Regestumából összeszedte az 1585—1589. évi tihanyi 
várőrség névsorát (482 -484 11.). Az óriási feldolgozott 
anyag bizonyító erejét adja az oklevéltár (485—829 11.), 
melynek nagyobbára először közölt, 304 oklevélből és 
iratból álló sorozatát az 1055. évi hiteles és az 1416 táján 
készült hamis alapítólevél nyitja meg. A bő és gonddal 
szerkesztett név- és tárgymutató csak emeli a mű becsét. 

A szerzetesi életre nem egészen öt század esik a 
Balaton szigetén 1701-ig, a hol a hitbuzgalom és a lelki 
üdvösség vágya honosították meg. I. András király 
1055-ben alapította a tihanyi monostort, szent Ágoston 
liszteletére, hogy ott lelki üdvösségéért a szerzetesek 
imádkozzanak és porhüvelyének nyugvóhelye legyen.1 

Dávid herceg, az alapító király második fia, 1090 körül 
gyarapította atyjának adományait a tihanyi bencések 
számára. 

A konventnek nem volt nagy gondja arra, hogy 
írott emlékek hirdessék erkölcsi és szellemi tevékenysé-
gét. Az első századokból gyér szövétneket gyújthat meg 
a fáradliatatlanúl kutató Erdélyi a monostori események 
megvilágítására. A XIII. század elejéig csak három meg-
bízható oklevele van, melyek azonban diplomatikai 
ritkaságok. Ebből az időből nem is ismerünk háromnál 
több apátot : a XI. századból Lázár és Péter, a XII.-bői 
Egyed apátok nevei maradtak fenn. A IV. lateráni zsinat 
után a Regula mellett a capitulum commune és generale 
lett a közös intézmény, mely szent Benedek fiait egy-
máshoz kapcsolta. 

A lelki üdvösségért nyert adományok irataiból szű-
rődik le közvetett bizonyság a tihanyi szerzetesek vallá-
sos buzgalmáról. Az oroszkői perjelség sziklába vájt 
remetebarlangjai máig hirdetik azon konventtagok em-
lékét, kik nagyobb tökéletesedésre és önmegtagadásra 
vágylak. A hiteles helyi és földesúri levelekből néhány 
konventtag neve s állása deríthetők ki, a kiknek bizo-
nyára megvolt a kellő iskolázottságuk és képzettségűk, 
hogy a közjegyzői leendőket ellássák. A veszprém-szöllősi 
udvarnokok úrbéri szabadságlevelének szép arengája az 
ügyes fogalmazásnak és magasabbfokú felfogásnak hite-
les bizonyítéka. 

Tihany monostorát a tatárjárás nem pusztította any-
nyira, mint az 1300 körül kiütött belső háború lángja 
emésztette, mely a szeizetesi életet, az istentiszteletet és 
a birtokviszonyokat erősen megrendítette. Ekkor jelenik 
meg Tihanyban az első iskolamester, mint konventjegyző. 
A Benedictina-constitutio, a bencéseknek a pápai kúria 
által adott közös alkotmánya, 1336-ban minden húsz 
rendtagból egyet a párisi egyetemre küldet, a mi a 

i A mai szekulai izálók ezt nem tudják, valamint azt sem, 
hogy az Árpádok saját családi javaikból s nem az állami birtokból, 
melv akkor nem létezett, adományozták meg az egyházat. 

Szcrk. 
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magyar bencés-rend gyors felvirágzását eszközli. Tihany 
részt vesz az országos rendi egységben, a mikor Pannon-
halmáról kér engedélyt birtokcseréjéhez és rendi elnö-
kök Íratják át a jó és hamis okleveleit. A hamis okleve-
leket (13) nem félrevezető csalásból, mások vagyoni vagy 
társadalmi megkárosítására, hanem élvezeti jogaik és 
birtokaik hiányzó okmányainak pótlására gyártották, 
az akkor ismeretes oklevelek adatainak felhasználásával. 

A rendi reformmozgalom szép virágait azonban a 
XV. század folyamán letarolta a commendator-rendszer, 
mely a tihanyi monostor életét is sorvasztotta. Tolnai 
Máté pannonhalmi főapát a XVI. század elején a ben-
cések buzgó szerzetesi életének fölkeltésével a tihanyi 
monostornak apátot ad, hogy a rendi reformatio üdvös 
szellemét fölélessze. A pannonhalmi reform hatása alatt 
épen az új virágzás bimbai rügyeztek, a mikor a mohácsi 
vész után pártszenvedély és kapzsiság még a szerzetesi 
életet is kiirtották. A megoszlott nemzet két királya 
között kellett választaniok. A tihanyiak a nemzeti király 
pártjára álltak. Sorsukat nem kerülhették el. Tihany 
várának a Ferdinánd-pártiak által 1534 november 10-én 
történt elfoglalásával az apátság hetvenöt esztendőre 
világi kezekbe került és jövedelmét a királyi várkapi-
tányok hadi célokra fordították. 

A katholikus hitnek gyér nyoma látszik messze 
vidékeken. A dúló pártviszályok közepett az apátságnak 
a tatárjárás után épített vára, mely azelőtt a monostor-
nak veszedelme és nyűge volt, most annak oltalmazója 
és védelmezi, gyarapítja veszendő birtokait. A szent 
helyből valóságos vár lesz, mely hazánkat a monostori 
jövedelemből nevelt hősökkel védi a török ellen. Az 
egyházi örökösök, a kanonok-apátok, a XVII. században 
legalább a monostor egyházi jellegét és forrásait men-
tik meg. 

A megóvott források túlnyomóan gazdasági termé-
szetűek; a szellemi és erkölcsi életre kevés adatot őriz-
nek. Voltak kódexeik, följegyzéseik, melyeket a könyv-
nyomtatás feltalálása után könyvtáblák béléséül, vagy 
borítására használták fel. Piski Regestumának, szám-
adáskönyvének borítéka misekönyv hártyalapjaiból ke-
rült ki. A hosszas veszedelmek közt úgy a szerzetesek, 
mint a várkapitányok és kanonok-apátok elsősorban a 
birtokleveleket, az anyagi lét alapjait mentették meg. 
A régi hártya-kódexekből egy sem maradt meg. Tihany 
mindazonáltal aránylag eléggé gazdag forrásokban ; 
értékre nézve pedig, főleg nyelv-, társadalom- és gazda-
ságtörténet szempontjából, a tihanyi oklevelek és jegy-
zékek ritkaságszámba mennek. 

Erdélyi a társadalmi átalakulásnak és fejlődésnek 
e szép és világos tanúit szólaltatja meg; biztos kézzel 
határozza meg a helyneveket nemcsak az alapító-, hanem 
a többi oklevélben is. A személynevek értelmezésében — 
különösen az 1211. évi összeírás kapcsán — sok érdekes 
felvilágosítással járul a magyar onomasticon létrehozá-
sához. 

Művelődéstörténeti szempontból ritkítja párját Er-
délyi nagy munkája, a ki, a hol alkalom nyilik, gazda-
sági és társadalmi tekintetből meglepő elmeéllel magya-
rázza az oklevelek és iratok legkisebb adatait is, melyek 
megfejtését mindig a modern fogalmakhoz viszonyítja. 

A magyar tudományos világ a legnagyobb köszö-
nettel és hálával adózik a hazafias magyar bencés rend-

nek áldozatkészségéért, mellyel Erdélyinek kiváló értékű 
művét a Stephaneum fényes kiállításában közkinccsé tette. 

Lukcsics József dr. 

Irodalmi pályázat. 
A Pázmány-Egyesület a Pauer-Lányi munka 

folytatása gyanánt megíratni akar ja a magyar katho-
likus papságnak az irodalom, a kul tura és a jó té-
konyság terén szerzett érdemeit 1848-tól napjainkig. 

A kik e m ű megírására, melyet 2000 koronával 
fog a Pázmány-Egyesület jutalmazni , vállalkozni 
haj landók, küldjék be lalO. április 30-ig a m ű ter-
vezetét a szerző nevét rejtő jeligés levél kíséretében 
a Pázmány-Egyesület elnökségéhez (Bpest, VIII., Szent-
királyi-u. 28.). E tervezetek megbirálása után fogia 
az egyesület a munka megírására a megbízást meg-
adni. Fentar t ja azonban a Pázmány-Egyesület ma-
gának a jogot, hogy esetleg oly egyént bízzon meg 
e m ű megírásával, a ki a tervezet-pályázatban részt 
nem vett. 

Budapest, 1910. február 16. 
A Pázmány-Egyesület Elnöksége. 

F . C. A. Kassa . Köszönöm szépen. A jövő számban 
közlöm. 

N. N a g y v á r a d . Nem veszett el, csak sorára vár. 
E . A «Iuventus» ifjúsági latin folyóirat szerkesztője 

nem Székely István dr. egyetemi hittudománykari tanár, 
udvari tanácsos és prorektor ; hanem a hasonló nevü fővárosi 
főgimn. tanár. Előfizetések küldendők Danczer Béla tanár-
hoz, VIII. József-kőrút 48. 

D. P e r e d m é r . Szorgalmának, úgy értesültem, megvolt 
a kellő gyümölcse. Hiába, a komoly, a hivatásos munkának 
mindig megvolt és meglesz a megnyugtató eredménye. Ilyen 
komoly és képzett munkásokra van a közéletnek szüksége. 
Csak rajta hát ! 

N. B u d a p e s t . Az érdekeltek szerint a baj egyik oka a 
vezető egyéniségek modortalansága, nem kedves volta. Hát 
az bizonyos, hogy a vezető egyén kedves, szeretetreméltó 
személyisége nagy összetartó erő a társaséletben s min-
denütt. De vájjon ezért menjen tönkre az ügy? Ez mégis 
csak sajnos lenne. 

TARTALOM. Bűnbocsánat az ősegyházban. (Dogma-
történeti részlet.) II. Dudektöl. — A Halley-üstökös és 
III. Calixtus. Zubriezky Aladár dr.-tól. — Van-e a görög 
egyházban breviárium ? III. (Vége.) Rusznák Miklós 
dr.-tól. — Adatok Bosznia történetéhez a XIX. század-
ban. III. Pércsics Vince S. J.-től. — Óhitű és újhitű 
áramlatok a szocializmus eszmevilágában. VII. (Az etikai 
kérdés.) Jehlicska Ferenc dr.-tól. — A Népszövetség és 
a görög katholikusok. Rusznák Miklós dr.-tól. — Egyházi 
világkrónika. —y—/a-tól. — Irodalom. Hám : Ifjú szentek 
élete. Krasznyánszky Jánostól. — Méhely : A darwinizmus 
mai állása. — Jordán : Márciusi ibolyák. — Erdélyi : 
A tihanyi apátság története. iAikcsics József dr.-tól. — 
A Pázmány-Egyesület irodalmi pályázata. — 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 SS. 
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FELELŐS SZERKESZTŐ 

K12- D U D E K J Á N O S dr. 
" 6- EGYETEMI TANÍR 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KI ADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

Bűnbocsánat az ősegyházban. ( in . ) 

Esser ugyan, mint említettem, már első érte-
kezésében is tisztán látta a nagy ellentétet Tertul-
lián két penitenciális müve között, bár annak oka 
még nem tárult fel előtte teljesen ; Funk ellenben ezt 
az ellentétet nemcsak hogy nem ismerte föl, hanem 
még u jabban is, Essernek felelve, a két mű bűn-
bocsátási tanának azonossága mellett, Tertull iánnak a 
De pudic.-ban elfoglalt álláspontját Kálixttal szem-
ben régi, tiszta katholikus álláspontnak vitatta. 
További kutatása végre rávezette Essert a De pudic. 
alapeszméjének egész horderejében való felismeré-
sére,1 a minek fölismerésével és homloktérbe állí-
tásával világossá lett előttünk is a m ű egész je len-
tősége, valamint helye az egykorú keresztény iro-
dalmi termékek között s különösen nyilvánvalóvá 
lett Funk álláspontjának, t. i. a há rom föntartotl 
bűnről szóló mesének, mint ősrégi keresztény tan-
nak, tisztára hamis volta. 

Észrevette Esser, hogy a De pudic.-ban Tertul-
lián folytonos megkülönböztetése a peccata remis-
sibilia és irremisibilia között, valamint a há rom fön-
tartott bűn hánytorgatása, a minek még a De paenit. 
műben semmi nyoma, tulajdonkép csak másodrendű 
kérdés és csak folyománya egy másik és pedig Ter-
tullián szemeiben főbb kérdésnek, annak, hogy: 
mennyire terjed az Isten irgalma az emberekkel 
szemben? Látta, hogy ez a kérdés egész mivoltában 
dogmatikai és nem fegyelmi; látta, hogy Tertullián 
nem arról vitatkozik, mint Funk gondolta, hogy meny-
nyit bocsát vagy nem bocsát meg pedagógiai okokból 
az egyház? Hanem első sorban és tulajdonképen azt 
vitatta, hogy : mit bocsát és nem bocsát meg az Isten ? 
Látta, hogy Tertullián a De pudic. művében tulajdonké-
pen ilyen szempontból kezeli a bűnbocsánat kérdését ; 
és míg a De paenit. régibb művében nemcsak álta-
lánosnak mondta az Isten irgalmát, hanem számos 
szentírási hellyel bizonyította is : itt m á r szűkebbre 
vonja a határt és sorba cáfolja az előbbi művében 

1 Esser: Nochmals das Indulgenzedikt des Papstes 
Kallistus und die Buszschriften Tertullians. Der Katholik. 
1907. 184. 1. 

bizonyítékul fölhozott parabolákat és más szentírási 
helyeket. 

Előtte állott tehát Tertullián, a montanista, egészen 
új tanával : egyik alapvető kérdésben dogmatikai meg-
basonlásban az elhagyott egyházzal és el lenmondás-
ban a saját előbbi, még katholikus korában írt 
művével : a De paenitentiá-val.1 Innen értette meg 
aztán, hogy hogyan jutott Tertullián most u jabban 
bizonyos meg nem bocsátható bűnök gondolatára s 
hogy miért nem található ilyen megkülönböztetés, 
nevezetesen a há rom főbűn említése, semmi más 
őskeresztény irodalmi termékben, sem előtte, sem 
utána ? 

Essernek most könnyű lett a dolga. Ebből a 
a nézőpontból mutogatja Funknak a De pudicitia m ű 
tartalmát. Kálixt és a katholikusok, mint Tertullián 
szemökre hányja, azt tar t ják: habet ecclesia potesta-
tem delicta donandi. (De pudic. c. 21.); Tertullián-
nak ellenben mást mond a «Parakletos», azt t. i., 
hogy az egyháznak nincs ilyen hata lma és pedig 
azért, mivel az Isten nem bocsát meg. Non fariam, 
beszélteti Tertullián, ne et alii délinquant, (c. 21.) 

Ki volt tehát az újító : Iválixt-e vagy Tertullián ? 
Ezen űj (montanista) felfogásával Istenről vele jár t 
ugyanezen művében az egyház egészen új fogalmá-
nak a megkonstruálása is, az a tertulliáni szentek 
társasága,2 ecclesia spiritus (c. 21.), a mit megint 
Harnackék, mint föntebb hallottuk, tévesen őske-
resztény felfogásnak minősítenek, pedig szintén nem 
volt egyéb, mint a «De pudicit iá»-ban található 
montanista újítás a régi kath. fölfogással szemben. 

Esser tehát helyes mederbe terelte a vitát, meg-

1 «Der tiefste Grund für die Unvergebbarkeit der Sün-
den liegt demnach darin, dasz Gott solche Sünden nicht ver-
zeihen will. Der Kampf gegen die vom Papste in dem 
Satze : habet ecclesia potestatem delicta donandi für die 
Kirche in Anspruch genommene Vergebungsgewalt ist ein 
Kampf gegen die Gnade und Barmherzigkeit Gottes und die 
Wirksamkeit des Erlösungsverdienstes Christi. Das angebliche 
Orakel des Parakliten : non faciam, ne et alii délinquant, 
räumt die Busze als sakramentale Institution, als secundum 
subsidium (de paen. 12, de pud. 5.) in ihrer wesentlichen 
Bedeutung weg». Der Katholik. 1907. 194. 1. 

2 Bővebben tárgyal erről Adam : Der Kirchenbegriff 
Tertullians. 1907. Paderborn 213. 1. 
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lelte a De pudic. alapeszméjét; az összes részletekre 
kiterjedő, szabatos kifejtése a kérdésnek, hogy újból 
ismételjem, Stuflerre maradt . 

Cikke további részében Esser visszatér a De 
paenit. katholikus műre s Punkkal szemben újból 
mutogatja, hogy az ott emlegetett paenitentia «secunda» 
lehetetlen lett volna egyházi föloldozás nélkül. 
Figyelmezteti Funkot , hogy Tertullián szavai szerint : 
Audio etiam edictum esse p r o p o s i t u m . . . Kálixt 
tulajdonképen nem is kezdeményezte a vitát, ha-
nem, mint az «etiam» mutat ja , csak beleszólt valami 
fenforgó vitába. Végül reflektál, a mire első érteke-
zésében nem terjeszkedett ki, Funk egyéb érveire is. 
így arra, hogy hogyan mer t volna Tertullián a De 
pudic.-ban következetlenséget hányni Kálixtnak sze-
mére, hogy az egyik bűnt megbocsátja, a másik kettőt 
nem s hogyan mer t volna oly határozottan állí-
tani : neque idololatriae, neque sanguini pax ab 
ecclesiis redditur (c. 12.), ha az egykorú egyházban 
a pec. capitalia bocsánata szokásban lett vo lna? 

Esser e tekintetben figyelmezteti Funkot Tertul-
l iánnak ugyané művében lépten-nyomon előbukkanó 
egyéb ferdítéseire és túlzásaira. így új tana érdeké-
ben megmásít ja az apostolok jeruzsálemi zsinati 
határozatát (c. 12.); a De paenit. művében az Isten 
egyetemes irgalmassága mellett felhozott érveit itt 
ellenkezőleg magyarázza; ráfogja a katholikusokra, 
hogy azt tan í t ják : peccando m e r e m u r ; ráfogja Ká-
lixtra, hogy a mar t i roknak ő engedte meg, hogy a 
penitensekért közbenjár janak (c. 22.), a mit más 
művében mint régi privilégiumot említ stb. Joggal 
kétségbevonja tehát, mintha Tertullián amaz állításá-
ban is igazat mondot t volna. Nem lehetetlen, engedi 
meg Esser, hogy egyik-másik bűnnek fenntartása 
helvenkint csakugyan előfordult. Hisz a viszonyok 
vidékenkint oly különbözők voltak. Tényleg, Cyprián 
is említi egyik levelében (ep. 55.), hogy előtte akad-
tak Afrikában egyes püspökök, a kik a házasság-
törést meg nem bocsátották1 (ez épen a III. század 
elejére, Kálixt korába esik, lehet, hogy az ezek miatt 
támadt vitába szólt bele Kálixt a Tert. által említett 
edictumával). De hogy ez általános praxis lett volna, 
semmivel sem igazolható. A római egyházban leg-
alább — mondja Esser — ez a praxis ismeretlen 
volt és hivatkozik Cyprián ep. 8. és ep. 30. s 31-re, 
ugyanazokra, melyekben előbb Funk a maga erős-

1 «Et quidem apud antecessores nostros quidam de 
episcopis istic in provincia nostra dandam pacem moechis 
non putauerunt et in totum paenitentiae locum contra adiil-
teria cluserunt. Non tamen a coepiscoporum suorum collegio 
recesserunt, aut catholicae Ecclesiae unitatem uet duritiae 
uel censurae suae obstinatione ruperunt, ut quia apud alios 
aduiteris pax dabatur, ut qui non dabat de ecclesia separare-
tur. Manente concordiae uinculo et perseverante catholicae 
ecclesiae indiuiduo sacramento, actum suum disponit et 
dirigit unusquisque episcopus rationem propositi sui Domino 
redditurus». Cypriani Opera Omnia. Ree. G. Härtel. III. P. II. 
Vindobonae. 1871. 638. 1. (Epist. LV.) 

ségeit kereste. Tertullián tehát — következtet Esser — 
ha nem téved, vagy nem ferdít, legalább is erősen 
túloz, m o n d v á n : neque idololatriae, neque sanguini 
pax ab ecclesiis redditur. A mi itt-ott előfordult, az 
egész egyházra általánosította. 

Mi meg látjuk, hogy Tertulliánt e művében nem 
az egyház praxisa, hanem egyenesen új dogmatikai 
tana vezette némely bűnök föntar tásának elméletére. 

Ezek után Esser még egyszer ismétli, hogy Kálixt 
nem volt újító, hanem védte a régi egyházi praxist 
némelyek rigorizmusa s nevezetesen a montanista 
újí tás ellen. 

5. Esser ezen dolgozatával, mint már fönnebb 
említettem, egyidejűleg indította meg e kérdésre 
vonatkozó dolgozatainak egész sorát Stuíler, az 
innsbrucki Zeitschriftben. 0 a jelen kérdés specialis-
tája. Minden oldalról nagy részletességgel világította 
meg abban az irányban, hogy Kálixt a bűnbocsánat 
dolgában nem volt újító, hanem csak az ősegyház 
szent Pál pé ldáján induló praxisának a megvédel-
mezője. 

Mint m á r dolgozatainak chileiből1 is kitetszik, 
gondosan megvizsgálta Tertullián két művét mind 
egyenként, mind egymáshoz való viszonyukban; át-
kutatta a Kálixt előtti irodalmat és Cyprián korát, 
melyekre Funk oly nagy súlyt fektetett és kimutatta, 
hogy a három pec. capitale fenntartásának sehol 
semmi nyoma, valamint hogy a lapsi-knak (a po-
gány isteneknek áldozóknak) a deciusi korszakban 
történt első bebocsáttatásáról az egyházba az iratok, 
nevezetesen Cyprián levelei, semmit sem tudnak. 

Ugyanazok az eszmék, ugyanaz a felfogás ismét-
lődnek nála, a mikkel alapvonásaikban m á r Esser-
nél találkoztunk ; de nagyobb részletességgel, jobban 
kidomborítva s helyenkint új szempontokkal meg-
világítva. Azért bővebben foglalkozunk vele, logikai 
sorrendben csoportosítván dolgozatait; a vita egész 
anyaga s a helyzet képe teljes mivoltában így rajzo-
lódik le előttünk. 

Kezdjük a vita középpontját képező «De pudi-
citia» iraton, hiszen ennek helyes megértése dönti el 
Uilajdonképen a vitát. Stufler elemeire szedi szét s 
logikus egészében muta t ja be Tertull iánnak benne 
lefektetett ú j penitenciális tanát, mely a következő.2 

A montanista Tertullián szerint az egyház a szen-
tek társasága c. 18.3 Ehhez képest alakítja ki ennek 

1 Stuíler : Die Buszdisziplin der abendländischen Kirche 
bis Kallistus. Zeitschrift für kath. Theologie. 1907. 433. 1. — 
Die verschiedenen Wirkungen der Taufe und Busze nach 
Tertullián. U. ott 372. 1. — Die Behandlung der Gefallenen 
zur Zeit der decischen Verfolgung. U. ott 577. 1. — Die Sünden-
vergebung bei Origenes. U. ott 193. 1. — Zur Kontroverse 
über das Indulgenzedikt des Papstes Kallistus. U. ott. 1908. 
1. 1. — Die Sündenvergebung bei Irenäus. U. ott. 488. 1. — 
Einige Bemerkungen zur Buszlehre Cyprians. U. ott 1909. 
232. 1. 

2 Zeitschr. r. k. Theol. 1908. 7. 1. 
3 Eredeti egy gondolat az, hogy hogyan igazolja, hogy 
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az egyháznak különös bűnbánat tanát . Nem zárhat ki 
minden bűnöst, mer t akkor megszűnnék az egyház ; 
hanem kétfélékre osztja fel a bűnöket : megbocsátha-
tókra és meg nem bocsáthatókra c. 2. Az előbbiek 
közé c. 19. az egyszerűen megbocsáthatók (pl. meg-
verni valakit, szükségből hazudni stb.), majd olya-
nok tartoznak c. 7. (gladiátori játékokat nézni, po-
gány lakomákon résztvenni stb.), melyek ugyan az 
egyházból való kizáratást vonják magok után, de a 
püspök által megbocsáthatók c. 18. A meg nem 
bocsáthatók közé hetet számít c. 19., ugyanúgy Adv. 
Marc. IV. 9. is hetes számot emleget: homicidium, 
idololatria, fraus, negatio, blasphemia, moechia et 
fornicatio. Vita közben azonban csak hármat emle-
get: idololatria, fornicatio et homicidium. Hogy miért ? 
nem tudjuk, de a szám körül való folytonos ingado-
zása is mutatja, hogy itt nem valamely a praxis által 
megállapított számmal van dolgunk, ü e sőt c. 1. még 
a második házasságot is a megbocsáthatatlan bűnök 
közé sorozza. Végre olyan megbocsáthatatlan bűnö-
ket is ismer (a természet ellenes testi bűnöket), 
melyek miatt még bünbánat tar tásra se lehet bocsá-
tani az illetőt c. 4. — Épületes egy chaos ez ebben az 
össze-vissza hányt, afrikai szenvedélytől izzó műben. 

Ezen bűncsoportosítás szerint kétféle bűnbána -
tot is tanít : olyat, mely itt az életben megbocsátás-
sal j á r és olyat, mely ezen a földön bocsánatot nem 
nyerhet c. 2. 

Megtevén ezt a különbséget, nyomban felhozza 
a katholikusok ellenvetését is, hogy akkor minek az 
ilyen bűnbána t ? Azt mondták : nihil agendum est 

az egyház tagjai csak azok lehetnek, a kik a keresztség után 
többé nem vétkeznek, ha igen, kivetendők az egyházból. 
«Deus, nisi omnium focorum cineres in Ecclesia de capite 
suo excusserit : debuerat enim quae damnaverat proinde 
déterminasse, quoniam usque et sub conditione damnasset, 
si temporali et conditionali et non perpetua severitate 
damnasset. Porro cum in omnibus Epistolis et post fidem 
talem prohibeat admitti, et admissum a communicatione 
detrudat, sine spe conditionis ullius aut temporis, nostrae 
magis sententiae assistit, earn poenitentiam ostendens Domi-
nus malle, quae ante fidem, quae ante baptisma morte 
peccatoris potior habeatur, semet diluendi per Christi gratiam, 
semel pro peccatis nostris morte functi. Nam hoc etiam in 
sua persona Apostolus statuit. Affirmans enim Christum ad 
hoc venisse, ut peceatores salvos faceret, quorum primus 
ipse fuisset, quid adjicit ? Et misericordiam sum consecutus, 
quoniam ignorans feci incredulitate. (I. Tim. 1, 16.). Ita 
dement ia illa Dei, malentis poenitentiam peccatoris quam 
mortem, ad ignorantes adhuc et adhuc incredulos spectat, 
quorum causa liberandorum venerit Christus, non qui jam 
Deum norint et sacramentum didicerint fidei.» Migne : Patr. 
Latina II. 1070. 1. Ezt a tertulliáni montanista felfogást, hogy 
az egyház csak bűnnélküli tagokból állhat, tehát, hogy 
«szentek társasága», tették meg Harnackék ősegyházi felfogás-
nak, a mi összezavarása az őskeresztény és montanista né-
zetnek. Egyik legrégibb i ra tunk: Kelemen első korinthusi 
levele pl. (96-ból, Funk Patres Apóst. 1901. 1. 98—185. 1.), 
foglalkozván a hivek részéről az egyházi elöljáróság ellen 
támasztott lázadással, ugyancsak más képet fest az ősegyház-
ról és tagjairól. 

frustra c. 3. Tertullián megfelel rá és felelete rend-
kívül fontos annak a felismerésére, hogy korában a 
katholikusok között minő bűnbocsánati praxis járta. 
Azt feleli, hogy a katholikusok joggal vetik fel e kér-
dést. Merito i taque opponunt — úgymond — quod 
hu jus quoque paenitentiae fructum, id est veniam 
in sua potestate usurpaverunt . íme a helyzet képe! 
íme az ellentét a katholikusok és Tertullián között! 
Ha Funknak volna igaza, hogy Tertullián a meg-
bocsáthatatlan bűnökről szóló tanával csak a régi 
kath. álláspontot védelmezte, akkor nem felelhette 
volna, a mit az ellenvetésre felel, hogy a katholiku-
sok kifogása jogosult és pedig azért, mivel ők eze-
ket a bűnöket is megbocsát ják; hanem azt kellett 
volna felelnie : mit berzenkedtek, hiszen én ezzel 
csak a régi kath. tant védem ! Nem így felelt. 

Szerinte a püspök csak a kisebb bűnöket bocsát-
hatja meg c. 18, a súlyosakat ellenben n e m ; a katho-
likusok, mint mondja , tagadják az utóbbit, mivel 
úgymond : hujus quoque poenitentiae fructum, id 
est veniam in sua protestate usurpaverunt . Szorít-
tatva ugyan végre ő is megengedi c. 21, hogy ezeket 
az általa a bocsánat alól kivett bűnöket is elvégre 
megbocsáthatja az egyház, de nem a pszichikusok, 
hanem a montanisták egyháza: a lélektől megszál-
lottak serege. Ecclesia — úgymond — quidem delicta 
donabit, sed ecclesia spiritus per spiri tuálém hominem, 
non ecclesia numerus episcoporum. Ipsa ecclesia pro-
prie et principaliter est Spiritus. De mi haszna, mikor 
még ez az egyház sem bocsáthatja meg tényleg, 
mivel, mint hangsúlyozza, a Paraklét nem akar ja 
megbocsátani, a mint ezt egyenesen az utóbbinak 
kinyilatkoztatásából tudja. Ipsum Paracle tum in 
prophetis novis (íme !) habeo dicentem : potest ecclesia 
donare delictum, sed non fűciam, ne et alii délin-
quant. 

Ebből derül ki, hogy mit jelent a c. 1. említett 
nézetváltozása a «De paenitentia» művében elfoglalt 
álláspontjával szemben 1 és a mit a c. 2-ben m o n d : 
Haec delicta dividimus in duos exitus, t. i. in remis-
sibilia et irremissibilia. Itt tehát a montanista beszél 
s nem a régi kathol ikus; montanista, a ki a pec. 
capitalia-kért tartott bánatot a túlvilagra u ta l ja : Et 
si pacem (poenitentia) hic non metit, apud dominum 
seminat c. 3. 

Nem lehet tehát kétségünk afelől, hisz maga 
Tertullián tanít ki, hogy a három bűn föntar-
tásáról szóló tan speciális montanista tan volt s maga 
Tertullián is csak úgy jöt t rá, hogy előbbeni nézetét 
megváltoztatva (in prophetis novis habeo), Monla-
nushoz szegődött. 

Ennek a tannak a gyökere pedig az Isten irgal-
masságáról vallott új montanista tanban rejlik. 

1 Nálunk Zubriczky dr. szintén igy fogta föl a dolgot, 
hogy Tert. föladta régibb álláspontját. Ókeresztény irodalom-
és dogmatörténet. 1906. I. 222. 1. 
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Stufler számos idézettel bizonyítja ezt. Tertullián 
mindjár t a c. 2. kétségbe vonja Isten egyetemes ir-
galmát,1 a c. 8-ban pedig egyenesen fölhivja a katho-
likusokat, hogy a Szentírásból bizonyítsák be az ellen-
kezőjét! És mind já r t hozzá is fog a katholikusok 
által az Isten egyetemes irgalma mellett fölhozni 
szokott helyek (parabolák stb.) cáfolatához, művének 
úgyszólván a derekát erre a fejtegetésre fordít ja és 
kihozza, hogy azok a helyek a pogányokra lévén 
értelmezendők, csak a keresztségre vonatkoztathatók 
s nem más bűnbocsánatra.2 Érdekes, hogy a «De 
paenitentia» műben mindezeket a textusokat sorra 
ő fejtegette volt az Isten egyetemes irgalmáról, ennél-
fogva a De pudic. műben, mint montanista, maga-
magát cáfolja. 

A másik széles fejtegetése arra vonatkozik, hogy 
az egyháznak nincs is ilyen bűnbocsátó hatalma (et 
evertens atque commutans manifestam Domini in-
tentionem personaliter hoc Petro confei'entem c. 21.) 
m á r t. i. annak az egyháznak, melyet a pszichikusok 
vallanak, hanem az ő egyházának, melyet Parak-
letos alapítot t : delicta donabit ecclesia spiritus per 
spiritalem hominem, non ecclesia numerus epis-
coporum. Domini enim, non famuli est ius et 
arbitr ium, Dei ipsius, non sacerdotis.8 

1 «Ceterum, Deus, inquiunt, bonus et optinius, et miseri-
cors et miserator. Talia et tanta futilia eorum, quibus et 
Deo adulantur et sibi lenocinantur, effeminantia magis, quam 
vigorantia disciplinam, quantis et nos et contrariis possumus 
repercutere, quae et Dei severitatem intentent et nostram 
constantiam provocent ? Quia etsi bonus natura Deus, tarnen 
et justus». Migne : Patr. Lat. II. 1035. 1. 

3 Konklúziója ez : «Ita dementia illa Dei, malentis poeni-
tentiam peccatoris quam mortem, ad ignorantes adhuc et 
adhuc incredulos spectat, quorum causa liberandorum venerit 
Christus, non qui jam Deum norint, et sacramentum didi-
cerint fldei (fölvették a keresztséget). Quod si dementia Dei 
ignorantibus adhuc et infidelibus competit, utique et poeni-
tentia ad se clementiam invitât, salva illa poenitentiae specie 
post fidem (a keresztség után), quae aut levioribus delictis 
veniam ab episcopo consequi poterit, aut majoribus et irre-
missibilibus a Deo solo». U. o. 1070. 1. 

3 Nagyon érdekes, hogy hogyan igyekszik az egyháznak 
az apostolokban adott bűnbocsátó hatalmat a kath. egyháztól 
elvitatni és a saját szellemi egyházára átcsusztatni. «Exhibe 
igitur et nunc mihi, apostolice, prophetica exempla et agnos-
cam divinitatem, et vindica tibi delictorum ejusmodi 
remittendorum protestatem. Quod si disciplinae solius officia 
sortitus es, nec imperio praesidere, sed ministerio, quis aut 
quantus es indulgere ? Sed habet, inquis, potestatem Ecclesia 
delicta donandi. Hoc ego magis et agnosco et dispono, qui 
ipsum Paracletum in prophetis novis habeo dicentem : Potest 
Ecclesia donare delictum, sed non faciam, ne et alii délin-
quant . . . De tua nunc sententia quaero, unde hoc jus Ecclesiae 
usurpes. Si, quia dixerit Petro Dominus : Super hanc petram . . . 
idcirco praesumis et ad te derivasse solvendi et alligandi 
potestatem, id est ad omnem Ecclesiam Petri propinquam, 
qualis es evertens atque commutans manifestam Domini 
intentionem personaliter hoc Petro conferentem . . . Secundum 
enim Petri personam spiritalibus potestas ista conveniet, 
aut apostolo, aut prophetae. Nam et Ecclesia proprie et 
principaliter ipse est Spiritus, in quo est trinitas unius divi-

Tertullián cáfolata kész kioktatás az akkori kath. 
tanról. Mindent megtudunk tőle, mit tanítottak, mit 
vallottak, mit gyakoroltak a katholikusok az ő korában 
a bűnbocsánat dolgában. Az Isten egyetemes irgal-
mánál fogva minden bűn bocsánatát hirdették, a 
bűnbocsánatot az egyház jogának vallották, melyet 
papja i által gyakorol. Tertullián maga mondja , hogy 
ezt tagadva foglalt el új álláspontot, melyre az ú j 
próféták tanították, a kiknek egyháza másminő, szel-
lemi s a melynek tagjai csak szentek lehetnek. 

Es Funk szerint mégis Kálixt lett volna az újító, 
Tertullián ellenben a régi kath. ál láspontnak a kép-
viselője! Mintha nem is olvasta volna a «De pudi-
citia»-t! 

A «De pudicitia» iratban tehát ú j dogmatikával, 
új morálissal van dolgunk, melynek semmi helye a 
kath. tradícióban. Kívül áll az azon teljesen. 

«Der eigentliche Kernpunkt der Frage war : Ist Gott 
bereit jenen, die nach der Taufe einer von den drei 
Kapitalsünden sich schuldig gemacht haben, zu ver-
geben?» — mondja Stufler. Arról, hogy az egyháznak 
joga volna bizonyos bűnök bocsánatát Istennek 
tartani fönn, mint Funk vélte, egyik vitatkozó félnek 
sem volt sej telme; ellenkezőleg — s ez domborodik 
ki különösen Tertulliánnál — az volt közös fölfogásuk, 
hogy az egyháznak az Isten akarata szerint kell 
igazodnia s megbocsáthat, a kiknek Isten megbocsát 
s megtarthat, a mit Isten megtart. Tertullián az Isten 
irgalmáról és a bűnösökhöz való viszonyáról vallott 
emez új nézetével is tehát implicite elismerte, hogy 
Isten irgalma és az egyház bűnbocsátó joga között 
szoros összefüggés van, ennélfogva implicite elismerte 
azt is, hogy a kiknek Isten megbocsát, azoknak meg-
bocsátani az egyháznak nemcsak joga, hanem köte-
lessége is. Mivel pedig ezt a katholikusok széles 
alapon, a keresztény universalismus értelmében gya-
korolták, azért látta veszélyeztetve a saját montanista 
ú j Isten- és egyházfogalmát, azért is tiltakozik ellene 
oly hevesen. Totum autem statum salutis in tenore 
disciplinae constitutum subverti videmus ea inter-
pretatione, quae ex adverso adfectatur c. 9. 

Ha tehát maga Tertullián bőven világosít föl 
arról, hogy Funk és Esser közül kinek van igaza s 
lia ő maga ismételten és ismételten állítja, hogy a 
korabeli katholikusok az összes bűnök bocsánatát 
vallották, a mit ő nézete megváltoztatásával csak 
azért nem fogad el, mivel az új próféták a Parak-
letos nevében más Isten- és egyház-fogalomról taní-
tották ki : mi szükségünk van akkor Funk nézetének 
további cáfolatára, hisz a főtanu, a kibe minden 

nitatis Pater et Filius et Spiritus sanctus». U. o. 1078—9. 1. 
Ilyen rabulisztika az egész. Péter hatalma a prófétákra 
szállott át, nem a pápákra ; de Parakletos most Montanust 
ihlette meg, tehát az ő spirituális egyházára szállott át e 
hatalom. Parakletos meg azt mondja, hogy ő nem bocsát 
meg minden bűnt, tehát vannak csak az Istennél megbocsát-
ható bűnök. 
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erősségét helyezte s a kire egész elméletét alapította, 
a mi tanunk le t t? 

Az ügy ezzel be is volna fejezve, annál is inkább, 
mivel Funk Kálixt kora előtt — a mi a mondottak 
után természetes is — sehol a 3 bűn föntartásának 
nyomát nem találta. De mégis tovább kell vele, Stuflert 
követve,1 foglalkoznunk, mivel épen ebben a további 
nyomozásában tévedt veszedelmes útra s egészen, 
bár akaratlanul, Harnackék malmára hajtotta a vizet. 
A mit tehát a továbbiakban fejtegetünk, az egyképen 
szól Funk és Harnackék téves felfogása ellen. Dudek. 

A k<*th. autonomia egyházjogi szempontból. ' 
Mélyen tisztelt Hallgatóim I A magyar katholikus-

ság az autonomiai törekvések tekintetében az utolsó 
esztendőben nagy lépést tett — a lethargia állapota felé. 

Hasonlít a mai helyzet ahhoz, a mely az auto-
nomiai I. kongresszusnak (1870—1) befejezése után 
következő években beállott. Az autonomiai I. kon-
gresszus két ülésszakon át (1870. okt. 26-tól nov. 3-ig 
és 1871. márc. 9-től márc. 30-ig) foglalkozván az 
autonomia szervezésével, végre 1871. márc. 30-án 
meghozta a 130 §-ból álló szervezeti szabályzatot, a 
melyet azután az autonomiai I. kongresszusnak Simor 
János hercegprímás vezetése alatt álló küldött-
sége 1871. jún ius 12-én átnyújtott Ö Felségének 
megerősítés végett. Ezen megerősítés azonban soha 
sem érkezett meg ; a kongresszus, bár 1871. márc. 
30-án csak elnapolva lőn, sohasem hivatott többé 
egybe; az 1870—71-iki szervezeti szabályzat-javaslat 
csak papíron maradt . 

Az autonomiai I. kongresszus által elejtett fonalat 
az 1897. évben egybehívott és új választás út ján 
megalakult autonomiai II. kongresszus vette föl ismét 
és ez a kongresszus ma is még, bár 8 év óta el-
napolva, permanenciában van. 

Az autonomiai II. kongresszus 1897. nov. 11-én 
nyílt meg és három ülésszakon át (1897. nov. 11-től 
13-ig, 1900. jan . 31-től febr. 10-ig, 1902. jan. 9-től 
márc. 10-ig) folytatott tanácskozásokat, míg végre 
1902. márc. 10-én részleteiben és véglegesen meg-
állapította és elfogadta a magyarországi katholikusok 
autonómiájának 207. §-ból álló szervezeti szabály-
zatát, a mely helyes érzékkel és az I. (1870-i) kon-
gresszus javaslatánál hatásosabban jut tat ja érvényre 
a kath. autonómiának specifikusan katholikus jellegét. 
Ezen szervezeti szabályzat-javaslatot azután a II. 
kongresszusnak Schlauch Lőrinc bib.-püspök veze-

1 Stutler alapos dogniatörténeti, illetőleg patrisztikai 
fejtegetéseit olvasva, látjuk, mennyire fölösleges volt a vita 
elején ebbe a kérdésbe, mely magában szépen megoldható, 
belekevernie a trienti zsinatot s ezzel a módszeres hibával 
magára haragítania az egyháztörténetirókat. Egyáltalán nem 
szükséges a trienti zsinatra hivatkozni, hogy Funk tévedését 
fölismerhessük. 

3 Előadás a Budai Kath. Körben 1910. február 19-én. 

tése alatt álló küldöttsége 1902. márc. 13-án nyúj -
totta át Ő Felségének jóváhagyás végett. 

A II. kongresszus szabályzat-javaslatának meg-
erősítése immár 8 esztendeje késik. O Felsége ugyan 
még 1902. évben kiadta a szervezeti szabályzat-
javaslatot a vallás- és közoktatásügyi miniszternek, 
majd ennek véleményes jelentésével együtt áttette 
1903. jún ius 21-én a bib. hercegprímáshoz, hogy 
azokra nézve az egyház hierarchikus alkotmánya 
szempontjából a püspöki kar álláspontját közölje: 
mindeddig azonban, legalább pro foro publico, az 
autonomia ügye nem jutott előbbre. 

Annyi mégis ismeretes, hogy Apponyi Albert 
gróf miniszter 1906. évben a püspöki kar véleményét 
megsürgette, továbbá, hogy a kultuszminisztérium 
kebelében az autonomia előkészítésére komoly lépé-
sek történtek (törvénytervezet előkészítése stb.), vala-
mint, hogy a nagyméltóságú püspöki kar is 1908. év 
folyamán ismételten nagyarányú tanácskozásokat 
folytatott az autonomia körüli á l láspontjának végleges 
megállapítása céljából. 

Csakis a nagyméltóságú püspöki karnak ezen 
állásfoglalása után kerülhetett volna a sor a II. auto-
nomiai kongresszus egybehívására, hogy a szervezeti 
szabályzat-javaslatot az illetékes tényezők kívánsága 
szerint ú jból átdolgozza és jóváhagyás végett Ó Fel-
ségéhez fölterjessze, egyben pedig kieszközölje az 
országos törvényhozásnak is hozzájárulását akár egy 
rövid, felhatalmazási törvény a lakjában (Apponyi A. 
miniszter hír szerint így tervezte), akár pedig a 
szabályzat teljes szövegének becikkelyezése mellett. 

De 1908. év végén megakadtak a munkálatok, 
az autonomia ügye holt pontra jutott. Itt van épen 
a végzetes hasonlóság az I. és a II. kongresszus 
tervezeteinek sorsa között. 

Hogy azonban a lethargia éjjele még nem 
köszöntött reánk, annak ékesszóló bizonysága ezen 
mai meeting-est. Nagy elismerés illeti a Budai Kath. 
Kör m. t. Elnökségét ezen autonomiai estnek rende-
zéseért. (Legyen az valóban est, a mely után verő-
fényes autonomiai napfölkelte következzék.) Ezen 
autonomiai előadásoknak célja a katholikusok figyel-
mét az autonomiára irányítani, érdeklődést kelteni 
és megakadályozni az «Ignoti nulla cupido» jel-
szava alatt vegetáló lethargikus állapotnak kifejlő-
dését. 

A mi engem illet, m. t. IL, én ma csupán néhány 
egyházjogi irányeszmét kívánok fölvetni. Célomat 
elértem, ha eszmecserét és kontroverziákat fognak 
kelteni. 

*** 
I. Az autonómiának egyházjogi szempontból 

való megvilágítása levén jelenleg feladatom, először 
is azon kérdést látom tisztázandónak : 

Mi is voltaképen az autonomia a kath. egyházra 
nézve ? 

Az autonomia először is szubjektív, alanyi érte-
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lemben vehető és akkor annyi, mint a kath. egyház-
nak a maga ügyei intézésében való szabadsága és 
az ezen szabadsághoz szükséges mérvben az ál lam-
hatalomtól való függetlensége. Ezen szabadságot és 
függetlenséget kívánták megadni az 1790/91. évi ország-
gyűlés törvényhozói a protestáns egyházaknak, a 
mikor a katholikus rendeknek lelkes hozzájárulása 
mellett, a protestáns autonomiát (1790/91 : XXVI. t.-c. 
4. §.) ezen szavakkal iktatták törvénybe: «Evangelici 
utr iusque confessionis in iis, quae ad religionem 
pertinent, unice a religionis suae superioribus depen-
deant». 

A kétféle protestáns egyház azért sürgette 1790-ben 
az autonomiát, inert akkor még és tovább is 1848-ig, 
a kath. egyház államegyház volt Magyarországon, az 
ál lamhatalom a kath. egyházzal benső kapcsolatban 
állott, és így az ezen államhatalomtól való függés 
közvetve a kath. egyháztól (nem : «a religionis suae 
superioribus») való függést is jelentette. 

Az önrendelkezési szabadságra és függetlenségre 
a kath. egyház is törekszik. Ha elvileg nem is helyesli 
az állam és egyház teljes különválasztását (separatio), 
bár abban is elnyerhetné teljes szabadságát, mint 
Észak-Amerika példája mutat ja , de még inkább 
ellenzi azt, hogy a kath. egyház az ál lamhatalmat 
megillető «suprema inspectió»-n kívül, szorosan vett 
egyházi dolgokban is egy, nem a saját vallása és 
egyháza elvei szerint igazodó ál lamkormánytól álljon 
függésben. 

Ez a helyzet állott pedig be az 1848 : 111. és XX. 
t.-cikkek folytán Magyarországban. Ezen törvények 
folytán ugyanis a kath. egyház megszűnt államegyház 
lenni (1818 : XX. t.-c. 2. §.), és ennek folytán, valamint 
az á l lamkormánynak az 1848 : III. t.-cikkben végre-
hajtott újjászervezése folytán az á l lamhatalomnak 
szervi kapcsolata (kormányszékek: kir. kancellária, 
kir. helytartótanács) a kath. egyházzal szintén meg-
szakadt, következésképen az á l lamkormány felekezeten 
kívüli álláspontot elfoglalni kényszerült. Bekövetke-
zett tehát 1848-ban a katholikusokra nézve is az a 
visszás állapot, a melyből 1790-ben a protestánsokat 
az országos törvényhozás kiemelte. A kath. autonó-
miai törekvéseknek nem is lehet tehát alkalmasabb 
jelszót választaniok, m i n t : «Catholici in iis, quae 
ad religionem pertinent, unice a religionis suae 
superioribus dependeant.» 

Ezen követelés teljesítésére nem elégséges az, 
hogy Magyarország kultuszminisztere kath. legyen, 
tökéletes teljesítését csakis az autonómiában láthat-
j u k ; de világos az is, hogy az 1790/91 : XXVI. t.-c. 
4. ,§-ában kifejezett elvnek megtagadása volna az, ha 
az autonomia életbeléptetése előtt és a főkegyúri 
jogoknak gyakorlására, esetleg egy külön kath. je l-
legű hivatali közegnek rendszeresítése előtt, a kul-
tuszminiszter nem kath. vallásű volna. 

Az autonomia, ni. t. H., másodszor vehető objektív, 
tárgyi értelemben, és akkor autonomia alatt azon 

országos jogi szervezetet értjük, a melyben a magyar-
országi katholikusok, világiak és papok, a világi 
vonatkozású egyházi ügyeknek szabad és független 
intézése végett, kath. népképviseleti alapon, egyház-
községekbe és országos kath. szervezetbe való társulás 
által, magán és közjogi jogképességgel biró jogsze-
méllyé, testületté alakulnak. 

A alanyi értelemben vett autonomia a cél, a 
tárgyi értelemben vett autonomia pedig egyik, a mi 
hazánkban és a mai idő viszonyok közt leghatáso-
sabbnak Ígérkező módja, eszköze annak, hogy a cél, 
az önrendelkezési szabadság és függetlenség eléressék. 

Tévedésbe ejteném Önöket, ha azt mondanám, 
hogy az imént körvonalazott autonomiai szervezet 
és annak alapelvei (kath. népképviseleti a lapon föl-
épülő egyházközségi képviselőtestület és országos 
kath. gyűlés, világiaknak 2/3 : 7« arányszáma az orszá-
gos kath. gyűlésben, az igazgatótanácsban és az egy-
házmegyei tanácsban) volnának az egyedüli út és 
mód arra, hogy a kath. egyház az önrendelkezési 
szabadságot és függetlenséget elérje. Ellenkezőleg, 
semmi tárgyi akadálya nem volt sem 1848-ban, sem 
azóta annak, hogy a kath. egyház az ő hierarchikus 
alkotmánya és egyházkormányzata mellett külön 
demokrat ikus autonomiai szervezet nélkül is meg-
kapja a törvényhozástól a maga egyházi és iskolai 
ügyeinek intézésében — eltekintve a szorosan vett 
főkegyúri jogoktól a protestánsokéhoz hasonló 
szabadságot és függetlenséget. 

Ennek bizonyítása végett utalok a kezdő szavai-
ban általam imént m á r idézett 1790/91 : XXVI. t.-c. 
4. §-ára, a mely a két hitvallásbeli protestánsoknak, 
az addigi zsinati alkotmányuk mellett is az auto-
nomiát azonnal megadta, még a külön, autonomiai 
országos szervezetnek, felebbviteli hatóságoknak meg-
alkotása előtt, bár ezeknek megalkotását a hivatolt 
ij-ban kötelességükké tette. És tudni való, hogy a 
protestánsok ezen autonomiai országos szervezetüket 
csak a XIX. század második felében alkották meg; 1 

de az autonómiának 1791-től fogva m á r zavartalan 
bi r tokában voltak. Épen így adta meg az 1848 : XX. 
t.-c. 8. §-a, ma jd pedig az 1868 : IX. t.-c. 3. $-a a 
görögkeletieknek is az autonomiát azonnal, bár az 
autonomiai országos szervezetet a gör. kel. románok 
csak 1875-ben alkották meg, a szerbek pedig még 
máig késnek az országos szervezet megalkotásával, 
de azért eddig is az oktrojált egyházalkotmány mellett 
élvezték az autonomia áldásait. 

Mennyivel inkább lehetett volna tehát vagy 
lehetne még ma is, azonnal, a szervezeti szabályzat 

1 Jelenleg érvényes szabályzatok: 1. A reformátusokra 
nézve az 1904. nov. 10. reform, orsz. zsinat által hozott I—IX. 
törvénycikk. (A király által jóváhagyva 1907. febr. 14.) 2. Az 
ág. evangélikusokra nézve az 1893. febr. 7—10. országos 
zsinat által hozott egyházalkotmány. (A király által jóvá-
hagyva 1893. máre. 18.) V. ö. Rendeletek Tára, 1896. évfolyam 
III. füzet. 
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sorsától függetlenül, megadni az egyházi és iskolai 
ügyekben való rendelkezési szabadságot és függet-
lénséget a kath. egyháznak, mikor tudni való, hogy 
a kath. egyháznak hazánkban mindig megvolt a 
központi, országos jogi szexvezete a hercegprimási 
hatóságban és a nemzeti zsinatban, a melynek állandó 
funkcionálása máról holnapra meg volna valósítható 
annyival is inkább, mert a stricte főkegyúri jogok-
nak egyéb «iura circa sacra» jogoktól való elkülöní-
téséig, az országos szervezetnek ügyköre úgy is csak 
iskolai és némely egyéb egyházi ügyek felsőbb fokon 
való felülbírálásában állana. 

Jó lesz ezt nekünk megszívlelni és mikor azt 
látjuk, hogy protestáns oldalról az 1848 : XX. t.-c. 
2. §-ának végrehajtása alatt csakis vagyonkülönbözetek 
kiegyenlítését értik, utal junk mi katholikusok - a 
mint azt Eötvös József báró kultuszminiszter is az ő 
1870. febr. 17. és 23-iki beszédeiben tette1 — arra, 
hogy mivel az idézett törvényszakaszban az összes 
bevett vallásfelekezetekre nézve tökéletes egyenlőség 
és viszonosság mondat ik ki, ezen §-nak logikája 
megköveteli, hogy nekünk katholikusoknak is meg-
adja a törvény az autonómiát, mint a vallásszabadság 
köriili különbözetek kiegyenlítését és pedig azonnal, 
a demokrat ikus autonómiai szervezet létesítése előtt is. 

II. Egy másik érdekes kérdés az autonomia egy-
házjogi értékelésének síkjából ez: Miféle kapcsolatba 
jön a létesítendő autonómiai demokrat ikus szervezet 
az egyháznak hierarchikus alkotmányával, kormány-
zatával, klérusával és általában az egyházjoggal? 

Megjegyzem, hogy itt részben de lege lata termé-
szetűek lesznek fejtegetéseim, vagyis szem előtt fogom 
tartani az autonómiai II. kongresszusnak 1902. máre. 
10-én elfogadott szervezeti szabályzat-javaslatát, bár 
stricte véve a dolgot, e javaslat, épen mert csakis 
javaslat, nem lex lata még. 

1. Először is azt kell szilárd alapul vetnünk, 
hogy az egyháznak jelenlegi «juris divini» és kánon-
jogi alkotmánya, kormányzata, valamint az ezek 
alapján a püspököket és a papságot megillető egy-
házhatalmi vagy egyházhivatali hatáskör érintetlenek 
maradnak, az autonomiai szervezet hatályba léptetése 
után is. A püspök nemcsak hitelvi, hittanítási és 
liturgiái főhata lmának csorbítatlan bir tokában marad, 
hanem ő lesz továbbra is javadalmának az autono-
miai szervektől független kezelője és az egyházmegye 
papjainak és híveinek független főpásztora és egyház-
hatósági kormányzója épen úgy, mint eddig; ezen 
hatáskörében egyedül őt fogja megilletni továbbra 
is a jogalkotás, a törvényhozási hatalom is, akár 
zsinaton, akár azon kívül. A plébános is függetlenül 
fogja intézni hittanitói és liturgiái funkcióit, ő fogja 
egyedül kezelni a jövőben is javadalmát, intézni 
p lébániájának lelkipásztori vezetését. 

1 Br. Eötvös József beszédei, II. köt. (1886. évi kiad.) 
264, 284. I. 

Mindez részben világosan ki van mondva (t. i. 
a püspököket illetőleg) a szervezeti szabályzatban 
(3. 5—6. 8—9. 123—145. §§.), részben pedig megálla-
pítható abból, ha az egyházközségi au tonom szervek 
(egyházközségi gyűlés, egyházközségi képviselőtestület, 
egyházközségi tanács) hatáskörét (99—122. §§.) egybe-
vetjük a plébánost az egyházjog és hazai gyakorlat 
szerint megillető jogkörrel. 

Azt is k imondja a szabályzat (9. §.), hogy a 
megyés püspök és a káptalan joga az általuk gon-
dozott alapokat és alapítványokat illetőleg továbbra 
is érintetlen marad. 

2. A mi m á r most tevőlegesen és részletesen az 
egyes autonomiai szervek hatáskörét illeti, azt nagy 
vonásokban így jelezhetem : 

a) Az országos kath. gyűlés — melynek elnöke 
a hercegprímás vagy a rangidősebb érsek, másodelnöke 
az orsz. kath. gyűlés által választott világi elnök 
az egész magyar katholikusságnak képviseletére, 
annak nevében iskolák alapítására és megszünteté-
sére, iskolai és egyházi célok végeit az összes katho-
likusok megadóztatására, valamint általában auto-
nom törvényhozásra, szabályzat-alkotásra lesz ille-
tékes. 

Mind olyan jogok, amelyek mellett a püspökök 
jogköre csonkítatlanul megmarad, viszont azonban 
a püspökök a kétharmad részben kath. világiakból 
álló országos képviselőtestületben tekintélyes gár-
dát kapnak az egyház jogainak védelméhez, az ellene 
intézett támadások visszaveréséhez. 

bj Az igazgató-tanács — melynek elnöke szintén 
a hercegprímás, másodelnöke pedig az orsz. kalh. 
gyűlés által választott világi elnök — hivatva lesz 
az összes autonomiai szervek felett a végrehajtó ha-
talmat gyakorolni. Hatásköre részben a főkegyűr 
által reáruházandó jogokra, de mindenesetre a kath. 
vallás és tanulmányi alapokra nézve a 15 tagú fel-
ügyelő- és ellenőrző-bizottságot (1881. jún . 21. kir. 
leirat) megillető jogokra, részben pedig a kath. is-
kolák feletti végrehajtó hatalomra, valamint az iskolai 
és egyéb autonom ügyekben a legfelsőbb fokú felebb-
viteli bíráskodásra fog kiterjedni. 

Mindezen jogok nem prejudikálnak a püspökök 
joghatóságának. Legfeljebb a tanítói személyzet fe-
gyelmi pereiben a püspök által hozott Ítéletek (134. §.) 
ellen vagy pedig az egyházmegyei tanács által hozott, 
de a 133. §. szerint a püspök által jóváhagyandó 
határozat ellen beadott felebbezések esetében jöhet 
majd az egyes püspök az igazgató-tanáccsal szemben 
inferioris helyzetbe. 

c) Az egyházmegyei tanács — melynek elnöke a 
püspök, helyettes elnöke pedig a püspök által kikül-
dött helyettes — nem bir a püspöktől független hatás-
körrel, mert minden határozata csak ügy érvényes, 
ha a püspök vagy jóváhagyja (mint az a fontosabb 
ügyekre nézve elő is van irva), vagy pedig az által, 
hogy a határozatnak tudomásulvétele után 20 napon 
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belül nem nyilatkozik, hallgatagon fejezi ki hozzá-
járulását . Hatásköre túlnyomó részben iskolai; egyéb 
dolgokban pedig nem érdemleges tartalmú, hanem 
csak felügyeleti és ellenőrzési. 

d) Az egyházközségi gyűlés hatásköre az egyház-
községi képviselőtestület és tanács tagjainak megvá-
lasztásából fog állani. A képviselőtestület — melynek 
elnöke a plébános, másodelnöke a választott világi 
elnök lesz — jogosítva lesz egyházközségi és iskolai 
adót kivetni, az egyházközségi szei'zeményből szár-
mazó vagyont elidegeníteni, megterhelni, továbbá a 
helybeli kath. jótékonysági és iskolai vagyonnak 
kezelését ellenőrizni. Az egyházközségi tanács (elnöke 
a plébános, másodelnöke a választott világi elnök) 
a r. kath. iskolaszék teendőit látja el ; azonkívül vá-
lasztja az egyházmegyei tanács világi tagjait, intézi 
a helybeli egyházközségi ügyeket és ellenőrzi a hely-
beli templomi, alapítványi és iskolai vagyon keze-
lését. 

Látható ezekből, hogy a plébánosi jogkört a 
há rom egyházközségi autonom szervnek hatáskörei 
nem fogják megcsorbítani, mert részben olyan 
ügyekre vonatkoznak, amelyeknek intézésében a plé-
bános eddig is világiak közreműködésére volt utalva 
(iskolaszék, templomgondnok), részben pedig egészen 
új, kath. egyházközségi ügyekre ter jedne ki. Az egy-
házközségi tanácsnak (ez az ál landóan működő helyi 
közeg) minden határozata az egyházmegyei hatóság-
hoz fellebbezhető, némely esetben pedig jóváhagyás 
végett hivatalból is felterjesztendő. A plébánosnak 
tehát, szükség esetében, módjában van az egyházi 
elvnek, érdeknek vagy szempontnak a püspöki ható-
ságnál érvényt szerezni. 

Ezeknek előrebocsátása után lehet csak össze-
foglaló feleletet adni a felvetett kérdésre: 

a) A kath. autonomiai szervezeteknek az állami 
törvény fogja megadni az állam fórumában való jog-
személyiséget, a magán- és közjogi jogképességet; az 
egyes autonomiai szervek közjogi természetű hatá-
rozatai állami közigazgatási uton lesznek érvényre 
emelhetők, végrehajthatók, épen úgy, mint ez eddig 
is megvolt a bevett vallások hatóságainak közjogi 
természetű határozatainál és a javadalmasok jogai-
nál (egyházi adók, lelkészi javadalmazás stb.), de 
maga az autonomiai szervezeti szabályzat, a királyi 
jóváhagyás után is és esetleges becikkelyezés ese-
tében is, államjogi szempontból csak statútum, sza-
bályzat, szabályrendelet lesz, nem törvény. 

Egyházjogi szempontból véve az aut. kongresz-
szus által megalkotandó szervezeti szabályzat szintén 
csak egyházi s ta tutumnak jellegével fog bírni ; egy parti-
kulárjogi — nem kánonjogi — testület által alkotott 
szabályzat lesz az. Egyházi törvény azért nem lesz, 
mert egész Magyarországra nézve törvényhozó hata-
lommal a római kúr ián kívül csak a nemzeti zsinat 
bír, ez pedig egybe nem hivatott. De mikor az egyes 
püspökök az autonomiai szervezeti szabályzatot életbe 

léptetik, akkor a szabályzatnak az egyházmegyei és 
egyházközségi szervezetekre és azok hatásköreire 
vonatkozó része egyházmegyei törvénnyé fog válni ; 
a többi része azonban azután is csak statutum marad . 

Ha a statutum összeütközésbe kerül valamely 
egyházi törvénnyel, (collisio officiorum), akkor a 
törvény elől meghátrál a s ta tu tum; másrészt világos, 
bogy a s ta tutumnak a püspök által való kihirdetése 
sem helyezheti hatályon kívül a vele összeütköző 
«ins commune»-t , sőt az is, hogy per se az egyes 
püspök a s ta tutum-mal ellenkező lex dioecesana-t 
is érvényesen alkothatna, ha ezen eset de facto nem 
is fog talán sohasem bekövetkezni, és nem is kívá-
natos, hogy bekövetkezzék. 

bj Ezzel szemben a protestánsok1 az ő auto-
nomiai szervezeti szabályzatukat egyházi törvénynek 
tekintik és pedig joggal, mert egyházi törvényhozó 
gyűlésen, országos zsinaton, alkották ők meg az «egy-
házalkotmány»-ukat (így nevezik ők az autonomiai 
szervezetet.) Az ő egyházalkotmányuk felöleli az ő 
egész egyházi alkotmányjogukat , ő náluk ismeretlen 
tehát a «stricta lex ecclesiastica» és a «statutum» 
közti különbség; bár államjogilag az ő alkotmány-
törvényeik is csak statutumok és nem törvények. 

Ennek magyarázata az, hogy a protestánsok nem 
ismerik sem a «ius divinum» sem a «ius universale» 
korlátait, az ő zsinataikat megilleti a teljes egyházi 
törvényhozási jog, még a hitelvekre kiterjedőleg is 
(a reformátusok 1907. évi alkotmány törvénye (104. §). 
expresse felsorolja a «ius «reformandi»-t is a zsinat 
hatáskörének ügyei között). Ennek mélyebb oka ismét 
az, hogy a protestáns tan szerint minden egyház-
hatalom, a hitelvi is, az egyházközségtől ered. 

Viszont azonban érdekes arra utalni, hogy az ő 
autonom gyülekezeteikben, még a zsinaton is, a lel-
készi és a világi elem aránya : V2, nem pedig mint 
minálunk van tervezve V8:2/s és mint ezen arány 
(V3:2/3) már tényleg is megvan az erdélyi püspöki 
megye autonomiai igazgató-tanácsában (de nincs 
meg a státus-gyűlésben).2 

cj A kath. autonomia tehát a kath. egyház és 
a magyar állani közt jelenleg fönnálló viszonyban 
rejlő anomáliák megszüntetése végett létesítendő szer-
vezet, a melynek 2/3-ad részben világiakból, x/e-ad 
részben papokból, de mindenképen a kath. egyház 
hű fiaiból álló közegeire kívánja az egyház reá-
ruházni a világi vonatkozásű ügyeket, a «res mixtae»-
ket (nem a «res spirituales»-t),mert nem nyughatik belé 
abba, hogy azokban a felekezeten kívüli á l lamkor-
mánynak és közegeinek túlnyomó befolyásuk, sőt 
intézkedési joguk legyen. 

1 «Egyházi törvények a m. o. ref. egyházban». (Az 1904. 
nov. havának 10. napján megnyílt II. budapesti orsz. ref. 
zsinat által alkotott 9. törvénycikk). A m. o. ref. egyház hiv. 
kiadványa. Debrecen, 1907. 

2 Veszely Károly, Az erdélyi r. kath. püspöki megye 
autonomiája, Gyulafehérvár, 1893,17*,93*. 1. 
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Az egyház és állam hatásköreinek mesgyéjén 
előretolt védelmi vonalnak építményét kell tehát 
látnunk az autonomiai szervezetben. A protestánsok is 
mindig erős váruknak tekintették az autonomiát 
az ál lamhatalom beavatkozásai ellen. Ez lesz az 
minekünk is. 

Ennek dacára is a mi építményünk első célja 
nem a hadakozás és sohasem a támadás, hanem 
első és fő feladata a világi vonatkozású ügyek terén 
való sikeres, vállvetett munka leszen. De mivel épen 
a világi vonatkozású ügyek : az egyházvagyon és az 
iskola van legnagyobb veszélyben az ál lamhata-
lommal és az azt inspirálni, az ál lamhatalmat ma-
gukhoz ragadni kivánó felforgató törekvésekkel 
szemben, azért van ezen vonalon védelmi szerve-
zetre szükség. 

így illeszkedik be tehát a megalkotandó kath. 
autonomia a maga nem kanonikus, hanem belsőleg 
statutarius, külsőleg állami közjogi vértezettel biró 
alkotmányával a magyarországi partikuláris egy-
házjogba, mint az egyháznak és az ál lamnak jóvá-
hagyásával, a kettő közötti zavartalan viszonynak és 
a vallásszabadságnak, tehát az alkotmányos szabad-
ságnak épen úgy, mint az egyház békés fejlődésének 
biztosítéka. 

III. Egy harmadik és utolsó kérdés, m. t. H., az 
autonomia egyházjogi értékelése tekintetében ez : 
Nem rejlik-e a tervbe vett autonómiában az egyház-
szervezet demokratizálásának, laicizálásának és refor-
málásának olyan alakja, amely, ha nem is sérti a hit-
elvet és a kánonjogot, de mégis olyan irányban mozog, 
hogy a római kúria részéről visszautasításra találhat. 

1. Mindenekelőtt állapítsuk meg azt a reánk 
nézve kedvezőtlen tényt, hogy valóban sehol Magyar-
országon kívül, még Észak-Amerikában sem, a hol 
pedig a világi katholikusok tekintélyes egyházköz-
ségekbe (religious society) csoportosulnak és együtt-
véve, egyesítve a Unió episkopátusa által, az Unió 
legtekintélyesebb népegyházát hozták létre, sehol a 
világon nincsen meg az a demokrat ikus elven fel-
épített, központosított jogi szervezet, aminőt mi az 
autonómiával tervbe veszünk. Külföldi praecedensre 
tehát nem tudunk hivatkozni a kúr ia esetleges 
«non possumus»-ával szemben. 

De egyúttal ugyanitt reá kell muta tnom arra a 
másik, nekünk már kedvező tényre is, hogy Magyar-
országon belül azonban már 300 év óta fennáll és 
ma is fejlődik és virágzik egy épen olyan autonomia, 
a milyent az 1902. évi szervezet-javaslat kontem-
plált, és ez az erdélyi püspökmegyének, más 
néven : az Erdélyi Róm. Kath. Statusnak autonó-
miája. Ezen erdélyi autonómiáról, annak szerveze-
téről és működéséről a pápák tudomással b í rnak ; 
immár 40 éven át évenkint szakadatlanul megtartott 
státusgyűlések hódoló üdvözletet is szoktak küldeni 
a Szentséges Atyának, a melyre mindig meleghangú 
válasz érkezik Rómából. 

2. Ha a külföldön analógiát keresendők, körül-
iekintünk, először is az Északamerikai Unió ötlik 
szemünkbe, a melynek szabadságtól áthatott vallási 
közviszonyai Eötvös József bárót is megihlették az 
ő autonomiai kezdeményező lépéseinél és ország-
gyűlési felszólalásainál. 

Jegyezzük azonban jól meg, hogy az autonomia 
szüksége valamely egyházra nézve tényleg ugyan csak 
akkor áll be, ha valamely ál lamban egyház és az 
állam közt nem áll már fenn a benső kapcsolat, ha 
tehát a separatio folyamata már megkezdődött ; mégis 
ellenkezőleg az is igaz, hogy az olyan ál lamokban, 
ahol a separatio már teljesen végre van hajtva, 
ott az általunk kontemplál t autonomiához hasonló 
országos egyházi szervezet, jogi szervezet többé meg 
nem valósítható, ott tehát hiába is keressük. 

így van ez az Unióban is. Az Unió alkotmánya 
ugyanis ezen alaptörvényt tartalmazza ; «Congress 
shall make no law respecting an establishment of 
religion or prohibiting the free exercise thereof or 
abridging te f reedom of speech or of the press; or 
the right of people peaceably to assemble and to 
petition the government for a redress of grievances» 
(1787. szept. 17. alkotm. VI. art. 3. §.)x 

Az Unio tehát sem államegyházat (established 
church), sem bevett, vagy elismert vallást nem ismer. 
Az összegyházak (denominations) s az egyes egyházak 
(churches) az Unió-ban nem közjogi testületek, nem 
is jogszemélyek. Az egyes egyház (church) mégis 
a legtöbb ál lamban magánjogi jogképességet, jog-
személyiséget is szerezhet, ilyet szerezhet az egyház-
megyei közönség is, de az egész egyház (denomina-
tion) egyáltalában nem szerezhet jogszemélyiséget. 
Az egyes egyház magánjogi jogképességet szerezhet, 
ha a közjog szabályai szerint szabályszerű egyesületté 
(religious society) alakul és kieszközli a bekebelezést 
(incorporation) az egyesületek törzskönyvébe, a mikor 
is «corporation» vagy «incorporated church» vagy 
«religious society» a neve. Az így jogilag megalakult 
egyesület élén a választott elöljárók (trustees) állanak, 
a kik az állam fórumában képviselik az egyház-
községet, egyházmegyét. Az így megalakult egyház-
község mint jogszemélyiség ingatlan vagyont is sze-
rezhet, de csak a törvényben meghatározott célokra 
(templom, temető, lelkészlak, iskola és tanító s 
egyéb egyházi tisztviselők lakásai). Viszont azonban 
az ilyen egyházvagyon felett a «corporation» ren-
delkezési joggal bir, de a lelkészt, hacsak időre nem 
alkalmazta, el nem bocsáthat ja ; viszont valamely 
lelkésznek az egyházi hatóság általi elmozdítását a 
bíróság tekintetbe veszi, másrészt pedig az egyházi 
hatóság által egy egyházközségi tagnak a «church»-
ből való kizárása felett hozott Ítéletet is respektálja 

1 K. Rottenbücher, Die Trennung von Staat und Kirche, 
München 1908, 128. 1. (V. ö. Herzog—Hauck, Realencyklopädie 
für protest. Theologie und Kirche, IV. kiad., XIV. köt. 168. 1.) 
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az egyesületi jog, de csak annyiban, bogy az ilyen 
kizárt tag nem lebet előljáró (trustee). A «church» 
és a «society» némileg, lanyha egyesületi életet élnek,1 

az egyesületi élet a «trustees» állandó összejövetelei-
ben áll.2 

De van arra is mód az Unió-ban, hogy az egy-
házvagyon alapítvány módjára , ál landóan biztosít-
tassék valamely egyházi célra és pedig az 11. n. «trust» 
(hitbizomány) útján. Az egyházi vagyon átadatik vagy 
egyetlen egy személynek (trustee), vagy több sze-
mélynek (trustees), vagy akár egy inkorporál t «so-
ciety»-nak (ennek elöljárói akkor a «board of trustees»), 
úgy, hogy a hitbizományos jogi kötelezettséggel bír 
a vagyont kijelölt egyházi rendeltetésére fordítani, 
halála után pedig a bíróság rendel ki utódot ; egye-
sületeknél a mindenkori elöljárók a «trust» utáni 
hitbizományosok («board of trustes») is. Érdekes, hogy 
a «board of trustees» tagjai rendszerint a püspök és 
a püspöki helynök, a helybeli lelkész, ezenkívül még 
két választott világi tag is ; a há rom egyházi tag 
«trustee» volta állandó, utódaik is eo ipso «trustee»-vé 
lesznek ; ezen kedvezményt csakis a kath. egyháznak 
adja meg az amerikai jog,3 sőt még azt is, hogy a 
kath. «board of trustees» a reábízott egyházvagyon 
elidegenítéséhez és megterheléséhez a róm. kath. 
püspök jóváhagyását köteles kieszközölni. Végelem-
zésben ez annyi, hogy a püspök az ura az egész 
egyházvagyonnak. 

Sőt az Unió több ál lamában a róm. kath. egy-
házvagyon egészen a kánonjog hierarchikus és alapít-
ványszerű rendszeiének megfelelően is örökösen le-
köthető az ú. n. «corporation sole» intézménye segé-
lyével. Ez abban áll, hogy a jelenlegi r. kath. püspök 
és utódai testületnek tekintetnek és egy egyházmegye 
püspökére ráruházható az egyházi vagyon úgy, hogy 
az ő halálával hivatal-utódjára száll át az egyház-
vágyon. így az amerikai civilisztikus törvényhozás 
akaratlanul is kifejlesztette az alapítványszerű egyház-
megyei vagyont és magánjogilag jogképes jogi sze-
mélyiséggé tette a r. kath. püspökségeket, a mi sze-
parált állam jogában pedig «contradictio in terminis». 

A «corporation sole» intézményét Rottenbücher 
a régi angol jogból származtatja, de hogy épen a 
kath. egyházra nézve ültette át az Unió polgári tör-
vényhozása e kedvezményt, azt ő egyrészt a kath. 
egyháznak az Unió által is felismert, a protestán-
sokétól erősen elütő, jogi természetű alkotmányának 
tudja be ; másrészt pedig az ottani püspökök öntu-
datos abbeli törekvésének, hogy a jogilag szervezett 
világiak befolyásától az egyházvagyont és közvetve 
a papságot felszabadítsák. Viszont azonban az a hát-
tere is megvan ezen intézménynek, hogy kisebb java-
dalmak nem létezvén, minden egyházvagyon a püs-
pöktől függ és így a papság egyházvagyonilag is 
teljes függésben áll püspökétől.4 

1 U. o 150. 1. 3 U. o. 158—9. 1. 
* U. o. 151-52. 161. 1. 4 U. o. 164—5. 1. 

Ezen vázlatos előadásból is látható, hogy az 
Unió-ban a laikus elem túlnyomó befolyása még 
sincs meg, bár vannak is ezerszámra bekebelezett 
egyesületei. 

3. Relgiumban, dacára annak, hogy a szeparált 
államok mintaképének szokás mondani , az egyház 
tekintélyes közjogi testületet alkot, azonban egyesületi 
alapon, jogilag szervezett egyházközségek és egyház-
egyetem nincsenek.1 Nincsen így szervezve az egy-
ház Ausztriában, Németországban, (Németországban 
némely vidéken, főleg Bajorországban, «de facto» 
vannak «Kirchengemeinde»-k, jogi szervezet nélkül, 
épen így Schweiz-ban is), Olaszországban sem és 
Magyarországban sem, kivéve a nálunk szórványosan 
fennálló autonom hitközségeket (nagyobb helyeken). 
Mindezen országokban a kath. egyház közjogi tes-
tület, az egyes egyházi javadalmak, testületek, alapít-
ványok jogszemélyiséggel bírnak. Sőt a separatio-
ál lamnak mondott Belgiumban kultusz-budget is 
van, a papok az ál lampénztárból kapnak javadal-
mazást. 

4. Franciaország jelenleg teljesen jogon kívüli 
állapotban van, ott nincsenek még a francia egye-
sületi törvény (loi du 1. Juill. 1901.) szerinti, most 
m á r (az 1907, jan. 2. törvény óta) megengedett, egy-
házi egyesületek sem szervezve. 

A szeparációs törvény (loi du 9. Déc. 1905) az 
egyházaknak addigi, közjogi testületi jellegét és az 
összes par t ikulár is egyházi jogszemélyeket ( javadal-
mak, alapítványok) megszüntette és csakis egy jogi 
szervezetet engedett meg az egyházaknak : az ú. n. 
«associations cultuelles» («assoc. pour l'exercice du 
culte») alakítása által, a melyek nemcsak egy-egy 
községre kitérjedőleg (egy községben több is lehet), 
hanem nagyobb területre vagy az egész országra 
kiterjedőleg alakíthatók volnának. Egyedül ezen 
«associations cult.»-ekre volt á t ruházható az egy-
házaknak régi vagyona, a melyből azonban az állam, 
a dépar tement-ok és a községek tu la jdonául volt ki-
jelentve nemcsak az, a mi 1802-től (loi du 18 Ger-
minal an X) fogva ezek által adatott, hanem azon 
régi templomok, püspök- és plébánialakok, szeminá-
r iumok is, a melyek 1789-ben a nemzet rendelkezésére 
bocsáttattak és Napoleon által a konkordá tum meg-
kötése után (1802. ápr. 8.) kibocsátott törvényben az 
egyházaknak ismét visszaadattak. Az «associations 
cuit.»-eket a törvény az 1802-ben visszaadott templo-
moknak ingyenes használatára följogosította ugyan, 
de az 1802-ben visszaadott egyéb épületeket ingye-
nes használatra csak ideiglenesen engedte á t : a 
püspök-lakokat 2 évig, a plébániákat és szemináriu-
mokat 5 évig, mely idő után azok legföljebb bérbe-
adhatók az «association»-nak, ha a tulajdonosok (az 
állam vagy département vagy a commune) erre 
ha j l andók ; de ha az asszociációk meg sem alakultak 

1 U. o. 408. 1. 
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vagy pedig 1 éven belül a jelzett épületeket át nem 
vették, akkor azok fölött a tulajdonosok rendelkez-
hettek. Az association cult, által rendezett istentisztelet 
nyilvános és rendőri ellenőrzés alatt (szigorú büntető 
szakaszok!) áll. A szeparációs törvény 1906. dec. 
11—16-án lépett hatályba. 

X. Pius pápa 1906. febr. 11-én kelt «Vehementer» 
encikl ikájában az 1905. évi szeparációs törvény ellen 
tiltakozott, a szeparáció elvét kárhoztatta és az egy-
háznak az «associations»-ban nyújtott jogvédelmét 
elégtelennek jelentette ki ; de még ugyanazon évben 
1906. aug. 10-én kelt «Gravissimo» encildikában meg-
tiltotta az «associations cultuelles» alakítását, azon in-
dokolással, hogyha más ál lamban hasonló szervezetek 
ellen az egyház nem tiltakozott, annak oka az, hogy 
ilyen ál lamokban teljes szabadságot engedtek az egy-
háznak, vagyonát meghagyták és másképen is tűr-
hetővé tették helyzetét.1 

A francia kultuszminiszter, nem alakulván meg 
a kultuszasszociációk, 1906. dec. 1-én kiadott «Circu-
laire»-jében 2 a templomok ingyenes további hasz-
nálatát meghagy an dónak rendeli el és egyben el-
rendeli azt is, hogy a templomi istenitiszteletek a 
francia gyülekezési jognak (loi du 30 juin 1881.), a 
miniszter által némileg módosított szabályai figye-
lembevételével engedélyezendők, de előírja, hogy az 
istenitiszteletek legalább 24 órával előbb előre be-
jelentendők, bár több istenitisztelet hosszabb időre 
előre és egyszerre is bejelenthető. 

X. Pius pápa 1906. dec. 7-én eltiltotta ezen be-
jelentést is. 

Nemsokára reá a francia 1907. jan . 2. törvény 
(la seconde loi de séparation de l'église et de l'état) 
megengedte egyházi célű egyesületeknek az 1901. 
jul. 1. egyesületi törvény (contrat d'association) kere-
tében való megalakítását, ha pedig ezek sem alakít-
ta tnának meg, az 1881. jun. 30. egyesületi törvény meg-
felelő alkalmazását ír ja elő, a bejelentési kötelezettség 
föntartásával. A törvény a templomoknak isteni-
tiszteletre ingyenesen való átengedését továbbra is 
előírta. 

X. Pius pápa, 19(17. jan . 6-iki enciklikájában, az 
1907. jan. 2-iki törvény alkalmazását is megtiltotta; 
tehát nem engedte meg az 1901. júl. 1. egyesületi 
törvény szerinti bármiféle, egyházi egyesületnek alakí-
tását sem. Az 1907. márc. 27-iki törvényben azután 
a f ranua törvényhozás a bejelentési kötelezettséget is 
megszüntette.3 Az egyház Franciaországban tehát ma 

1 «Quod sí quaepiam civitas ita ab se segregavit cc-
clesiam, ut plenam ei communis libertatis copiam fecerit, 
l iberumque in propria bona arbitrium reliqueril, non uno 
quidem nomine iniuste se gessit, sed tarnen in condicione 
ecclesiam collocasse dicenda est non omnino intolerabili». 
(Gravissimo, 1906. aug. 10. encykl.) Sägmüller, Die Trennung 
von Kirche und Staat. Mainz, 1907. LXXXV. 1. 

2 U. o. XCVII-CV. 1. 
3 Rottenbücher i. m. 245—255. 1. 

csakis társadalmi önkéntes csatlakozások és kánon-
jogi kapcsolatok segélyével tartja fenn magát, min-
den államjogi keret és egyesületi jelleg nélkül. 

A francia példát, mint láthatjuk, nem lehet a 
magyar autonomia kivihetősége ellen fölhozni. A «Gra-
vissimo» enciklika egyenesen kimondja, hogy az 
egyesületi alapon való egyházi szervezeteket Róma 
nem mindig utasítja el. 

5. Lássuk m á r most, lehet-e pozitív reménysé-
günk arra, hogy a Szentséges Atyának nem lesznek 
elvi kifogásai a magyarországi autonomia ellen. 

A nagyméltóságú magyar püspöki kar 1898. 
j a n u á r 18-án Rómába küldött «Memoriale»-ban tájé-
koztatta XIII. Leo pápát a megalakítandó autonó-
miáról. Mire XIII. Leo pápa az ő államtitkárja, Ram-
polla bibornok által 1898. márc. 14-én azt válaszolta, 
hogy a pápának tetszik az autonomia létesítése és 
azt a kath. ügyre hasznosnak találja.1 

Mikor azután a II. kongresszusnak szabályzata 
1902-ben elkészült, a nagyméltóságú püspöki kar azt 
latin fordításban elküldötte XIII. Leo pápához, de 
innét sem az ő életében, sem az új pápa, jelenlegi 
Szentséges Atyánk alatt, válasz eddig még" nem 
érkezett. 

* * * 
A fölvetett há rom kérdéssel, m. t. Hallgatóim, 

iparkodtam az egyházjog szemüvegén át bemutatni 
úgy a tervezett autonomia belső vázát, tartalmát, 
célját és természetét, mint azt a külső keretet és 
világprespektivát, a melybe állítva ismerhet jük csak 
föl teljes jelentőségét és horderejét az általunk m u n -
kába vett alkotmánynak. 

Kettőtől óvakodnunk kell : Először is óvakod-
nunk kell az autonomia túlbecsülésétől és az abból 
fakadó türelmetlenségtől az autonomia követelésében. 
A fődolog az egyházban az egyház szellemi fensége, 
a mely pedig nem jogtól, nem hatalomtól, nem is 
egy olyan közjogi szervezettől, minő az autonomia, 
hanem az egyház szellemi kvalitásának emelkedésé-
től, a Krisztus szellemében való megújhodástól függ. 

Másodszor ne is kétségeskedjünk, pesszimisztás-
kodjunk. Őszintén föltártam Önök előtt, hogy az 
autonomia nincs el lenmondásban a kath. egyház 
krisztusi alkotmányával és nem talált visszautasí-
tásra szent Péter utódánál. 

Raj tunk múlik, hogy e két pólustól óvakodva, 
cselekedjünk. Jelszavunk mindenképen : «Catholici in 
iis, quae ad religionem pertinent, unice a religionis 
suae superioribus dependeant». Hanuy Ferenc dr. 

Adatok Bosznia történetéhez a JC7JC. szá-
zadban. (IZ.) 

1833. decemberben történt, hogy a szkoplyai 
kadija Mujo nevű fia lerészegedett, fölfordult a hó-

1 «. . . quae sane erectio et SS. Domino erit pergrata et 
vobis apprime digna reique catholicae utilis.» 
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ban és ott megfagyott. Másnap jelentették az atyjá-
nak, hogy megfagyva találták fiát. A kadija már 
régóta fente fogát a katholiknsokra s most mindjár t 
ráfogta a katholikusokra, hogy ők elvitték a plébános 
pincéjébe, ott megfojtották s azután kivitték a hóra. 
A kadija leírja az esetet, magával viszi Szarajevóba 
és ott bemutat ja a vezirnek. 

A vezir Szkoplyébe meneszti küldötteit, hogy 
hozzák hozzá a plébánost és a kiválóbb katholiku-
sokat. Az öreg plébános fölkérte egykori tanítványát, 
Sunyicsot, menne el helyette. Ez el is ment és 
Szarajevóban oly ügyesen védte az ártatlan plébá-
nost és a katholikusokat, hogy a birák kijelentették: 
«A jó Allah akarta, hogy Mujo saját hibája folytán 
hagyja el a világot, de ennek sem a franciskánusok, 
sem a katholikusok nem okai». 

A vezir is ár tat lanoknak nyilvánította őket, a 
miért sem nem fogják őket akasztani, sem meg-
vesszőzni, pénzbírságot sem fognak fizetni, mondá, 
csak 24 zacskó garast fognak fizetni kiküldöttjeinek. 
(Egy zacskó = 500 garas.) Bizony soká kellett kol-
dulni, mig ezt az összeget összehozták. Tudnunk 
kell, hogy abban az időben a vezir nem fizette 
alkalmazottait, hanem ha kitudódott, hogy valahol 
valakit megöltek, megsebeztek, egyik a másikkal 
nem jól osztózkodott stb., akkor a vezir kijelentette, 
ennyit és ennyit kell megbízott jának útiköltségül 
fizetni, de az összegből a megbizott csak annyit 
kapott, amennyit a vezir neki adni akart, a többi 
az ő zsebébe vándorolt. Néha megtörtént, hogy az 
illető kiküldött a többi társait is magával vitte, így 
aztán az útiköltség is nagyobb lett. 

Élt Kresevoban valami Vesara nevű katholikus, 
a ki hires volt az egész környéken testi erejéről s 
ezért a törökök réme lett. Hogy szabaduljanak tőle, 
1834-ben bevádolták a vezirnél. A franciskánusok 
tudván, hogy bűne nem oly nagy — igaz, ha bele-
kötöttek, nem igen hagyta magát — kérték a vezir 
orvosát, venné pártfogásába a szegény embert a ve-
zirnél. De mikor ezt Serifovics megtudta, üzentetett 
a fojnicai kadiának, hogy Vesarát a barátok és az 
olasz származású orvos nagyobb bosszúságára akasz-
tassa föl. Ennek sem kellett több. Egy vasárnap reggel 
a fojnicai templom előtt fölkötötte a katholikusok 
nagyobb megfélemlítése végett. 

Pércsics Vince S. J. 

Óhitű és újhitű áramlatok a szocializmus 
eszmevilágában. (vm.> 

(Különös tekintettel a magyar szociáldemokráciára.) 

V. Az e t i k a i k é r d é s . 

A helyes erkölcsi felfogás, melyet mi is vallunk, 
az értelmes emberi természetben látja a legközelebbi 
etikai zsinórmértéket. A mi az embernek, mint egyén-
nek, mint szociális és mint a Teremtőtől függő lény-
nek természetével ellenkezik, az erkölcstelen és túr-

hetetlen állapot. A revizionista Jaurès szerint az 
emberi természetnek, a humani tásnak, ezen eszménye 
olt élt az ember kebelében kezdettől fogva és hatal-
mas mozgató erőnek bizonyult a nemzetek történe-
tében. Az ember t. i., mond ja Jaurès, ehhez az esz-
ményhez mérte a társadalmi és gazdasági viszonyo-
kat, melyek között élt és mikor észrevette, hogy 
azok emberhez nem méltók, igazságtalanok, hadat 
izent nekik. Ez az etikai eszme, az igazságosságnak 
és a humani tásnak eszméje volt az emberevésnek, a 
rabszolgaság és a jobbágyság intézményének meg-
ölője. Ez fogja megásni a mai igazságtalan bér-
munkaviszonyoknak a sírját is. A revizionista Jaurès 
jó l tudja ugyan, hogy a gazdasági állapotok az 
erkölcsi fölfogásokat formálják, alakítják, de azért 
elveti a marxista tételt, mely szerint az ember nem 
ura a maga sorsának. «Egyidejűleg, mond ja Jaurès, 
az emberiség maga is igyekezett és tevékenységet 
fejtett ki az egymást fölváltó társadalmi berendezke-
dések létesítésében. Bármennyire eltérők is a lapjuk-
ban véve a környezet, az időviszonyok, a gazdasági 
követelések: ugyanazon panaszos sóhaj, ugyanazon 
reménykedés röppen el a rabszolga, a jobbágy, a 
proletár ajkairól. És az emberinek ezen hathatatlan 
szelleme képezi annak a lelkét,a mit jognak neveznek».1 

A revizionistáknak ebben a pontban könnyű a 
munká juk . Mert ug3ranazt, a mit ők kimondot tan 
hirdetnek, burkolt alakban megtalálták az ortodox 
marxistáknál, sőt magánál Marxnál is. Mint min-
denütt, úgy itt is bizonyos bifurkációt fedezhetni 
föl Marxban, az erkölcsi és az amorál is fölfogásnak 
dualizmusát. Marx még kifejezéseiben is ragaszkodik 
ugyan az amorális állásponthoz ; az etikai elemtől 
át- meg áthatott folyamatokat is fizikus módjára 
ír ja le ; a tőkés és a munkás őnála csak gazdasági 
kategóriák, a munkásbará t törvények csak olyan 
termények, mint a gyapot, az egész ipari élet merő 
mechanizmus. Ámde ezen amorális vasvértezet alatt 
a nem-szociálista és a revizionista irók egyaránt 
észrevették az erkölcsi tüzet, az ember jobb részé-
nek méltó fölháborodását az igazságtalanság és ember-
telenség ellen. Hiszen az egész Kapital-nak legmélyebb 
alapja teljesen etikai. Az egész mű nem más, mint 
hatalmas erkölcsi fölháborodás a tőkés rendszer 
embertelenségein.2 A nagy munkának igazi jelentő-
sége tulajdonképen ebben áll. Teljes joggal hivat-
koznak az újhitű irók arra is, hogy az erkölcsi és 
amorális gondolkodásmódnak eme dualizmusa az 
igazhitű tanítványokra is átszármazott. Ezek t. i. 
egyrészt nagy hangon hirdetik, hogy a kommuniz-
mus paradicsoma elemi szükségességgel fogja föl-
váltani a mai gyehennát s azért mesterükkel egyet-
értve elvetnek minden morálist ; másrészt pedig 

1 Jaurès—Holló, i. m. 19. 1. 
2 Ezt részletesen kimutattam «Társadalmi kérdés és 

etika» c. munkámban, I. r., 9. f. «Marxék és a mi marxistáink 
önmaguknak mondanak ellent.» 79. 1. 
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szünet nélkül protestálnak a mai állapotok ellen az 
igazságosság, a jog, a humani tás nevéhen, haragot és 
elkeseredést igyekezvén kelteni olvasóikban a «jog-
fosztás», «népnyúzás», a «kizsákmányolás» ellen. 

Az újhitű szocialisták közül Baranowszky küz-
dötte föl magát a legmagasabb erkölcsi fölfogásra.1 

A mit ez az iró az ortodox marxista tételeket birálva 
mond. azt a helyes erkölcstan szempontjából mind 
alá lehet írni. Az egyes társadalmi osztályoknak élet-
módja és szokásai, írja Baranowsky, sok tekintetben 
eltérnek egymástól, de azért a gazdag és a szegény 
körülbelül ugyanazt tart ja erkölcsileg jónak vagy 
rossznak. A civilizált ember szemében, úgymond, 
évszázadok óta a keresztény erkölcstan képezi a 
legmagasabb etikai eszményt. Hogy a természet-
népeknek erkölcsi Ítéletei korunknak erkölcsi föl-
fogásától fontos dolgokban eltérnek, nem tagadható. 
Ámde ez az erkölcsnormáknak általános érvényéből 
nem von le semmit. A tudományos nézetek is fej-
lődtek, alakultak, jóllehet a gondolkodás törvényei 
általános érvényűek. A történelem folyamán a morális 
tanokon is észlelhetni némi változásokat, ám ez egy-
általán nem jogosít föl annak az Engels-féle dogmá-
nak fölállítására, hogy minden kornak, sőt minden 
hivatás-ágnak külön erkölcstana van. 

A társadalom minden egyes osztályának vannak 
sajátos érdekei, melyek más osztályok érdekeivel 
nem egyáltalán, de bizonyos fokig ellentétben állanak. 
Ámde az erkölcsi öntudat és az osztályérdek öntu-
data között óceán a különbség. Az erkölcsi helyes-
lésnek vagy helytelenítésnek lényege épen abban 
áll, hogy bizonyos cselekedetek önmagukban tar-
tatnak jóknak, illetve rosszaknak, nem pedig mint 
eszközök bizonyos célnak elérésére. Az erkölcsi 
kötelesség, mondja helyesen Baranowsky, általános 
érvényű, osztályok fölött áll és a hasznossági vagy 
osztályérdek-szempontoktól független. Előfordulhat 
ugyan az az eset, hogy az osztályérdekek az erkölcsi 
öntudatot megzavarják, úgy hogy az osztályérdek 
a tárgyi erkölcsnormával összezavartatik. Ez azonban 
kivételes dolog. Bizonyos dolgokat erkölcsi köteles-
ségeknek tekint minden ember, mindennemű osztály-
különbség nélkül. Az osztályetika, mond ja Bara-
novsky, «contradictio in adjecto». Hiszen a morá lnak 
lényege épen abban áll, hogy a cselekvésnek zsinór-
mértéke nem az önző érdek, hanem a tárgyi erkölcsi 
kötelesség. Az Engels által formulázott marxista fel-
fogás az erkölcstannak egyenes tagadása. 

Azonkívül az osztályérdekek etikájának az 
erkölcsi öntudat tapasztalati tartalma is élesen ellent 
mond . A kultura kezdetleges fokain a természet, 
az anyagi létföltételek nagy fokban alakítják az 
embernek szellemi életét s ennek tulajdonítható, 
hogy a kezdetleges népeknek erkölcsi élete nagyon 
eltérő képet nyújt. Azonban ezek a különbségek az 

1 V. ö. idézett munkájának 117. és kk. 11. 

idő haladásával egyre jobban eltünedeznek. Döntő 
fontossággal bír az a nagy tény, mond ja szerzőnk, 
hogy általános érvényű erkölcstan igenis létezik. 
Már Democritos tanította azt a nemesebb kul turájú 
népeknél általánosan elismert tételt, hogy «a ki jog-
talanságot tesz, szerencsétlenebb, mint az, a kin a 
jogtalanság esik». «Hogy mi az erkölcsi jó és mi az 
erkölcsi rossz, arra nézve az evangélium óta a civi-
lizált nemzetek kebelében nézeteltérés nincsen.1 

Tizenkilenc évszázadon át óriási fejlődésen ment át 
az emberi nem s ebben a tekintetben semmi újat 
sem hozott ez a hosszú idő. Megengedjük, ír ja Bara-
nowsky, hogy a modern társadalomnak bizonyos 
része nem igen méri cselekedeteit az erkölcsnor-
mákhoz. Ámde ezek az erkölcsnormák a társadalmi 
életvalóságban mégis ott vannak és tudományos ma-
gyarázatot követelnek. Minthogy azonban a marxista 
elmélet ily tudományos magyarázattal szolgálni nem 
tud, kénytelen tagadásba venni a tényeket. S ezt 
meg is teszi. «Azonban a tények minden elméletnél 
erősebbek.»2 

A magyar szociáldemokráciának az etikai kérdés-
ben elfoglalt ál láspontja sem önálló, hanem merő 
kópiája a németek fölfogásának. A telivér marxisták, 
a kik dolgozataikat a «Szocializmus» c. havi folyó-
iratban helyezik el, az erkölcsi tényezőt teljesen «ki-
kapcsolták». Ok csak a gazdasági erőkkel dolgoznak. 
Hiába ostorozta «bűzhödt» Marx-dogmatizmusukat 
Kepes Ernő : ők kitartanak az anyagelvű primitiviz-
mus mellett. Sőt Harkányi Ede3 nekigyürkőzött annak a 
nagy feladatnak, hogy az egész erkölcstant az enni-
való és a ruha termeléséből magyarázza ki. Kísérlete 
a mily gyenge, ép oly nevetséges.4 A marxista p ropa-
ganda-irodalom természetesen itt is aprópénzre 
váltja a szociálista «szentatyák» tanait s a hivatalos 
napilap vadul t ámadja azokat a nemes egyesületeket, 
irodalmi vállalatokat és mozgalmakat, melyek a 
népnek erkölcsi szintáját emelni iparkodnak. 

Az önállóbb szociálisták az ortodox terror mel-
lett is ésszerűbb elvekig dolgozták fel magukat. 
Ezek vagy a «Huszadik Század»-ban teszik közzé 
értekezéseiket, vagy önálló füzetekben fejtik ki ú j -
hitű nézeteiket. Kepes Ernőn kívül, a ki Kantnak 
erkölcstanát szeretné beojtani a magyar szocializ-
musba, főleg Jászi Oszkár említendő ezen a helyen, 
a ki évről évre egyre erősebben távolodik a merev 
marxizmustól. 0 nem ha j landó elfogadni azt a sokat 
hajtogatott dogmát, mely szerint a gazdasági tényező 
mindent tesz és mindent magyaráz. Az erkölcs, 
mondja Jászi, mint önálló, a termelésre vissza nem 
vezethető erő szerepel a történelemben. A «homo 
oeconomicus» mellett m á r a fejlődés legkoraibb 

1 119. 1. 2 120. 1. 
3 Harkányi Ede, Babonák ellen. Kísérlet az erkölcsi világ 

gazdasági alapjainak meghatározására. Bpest, 1907. 
4 V. ö. Harkányi i. könyvéről írt bírálatomat, «Kalb. 

Szemle», 1908. jan. sz. 



142 RELIGIO LX1X. évf. 1910. 

lépcsőin is ott látja Jászi, helyesen, a «homo morá-
lis»-! is.1 Mint látjuk, a nézetek ebben a pontban 
minálunk is differenciálódnak. 

Jehlicska Ferenc dr. 

Egyházi Páris. Az iskoláért folyó harc. (Vége.) — Óriás 
)iláp- h a t ^ s t ért el Piou a képviselőház minden oldalán a 

, következő példázat elmondásával : Egy atya az önök 
>ront%a. iskolájába adja fiát és azt mondja neki : «fiam, neked 

az iskolán kívül még templomba is kell járnod». Ez az 
apa akarata és joga. Most a ti tanítótok avval fogadja 
a gyermeket az iskolában : «te nem vagy köteles a 
templomba járni ; a mit neked apád Istenről és a hit-
ről mond, azt, ha tetszik elhiszed, ha nem tetszik neked, 
nem hiszed». Micsoda beszéd ez? Lázítás az atyai 
tekintély ellen. Itt tört ki a mozgás minden oldalon. 

Hasonló hatást ért el Piou, mikor arra a kérdésre 
adott feleletet beszédében, hogy micsoda morál az, me-
lyet a laikus iskolában az ősök morálja helyébe akar-
nak helyezni. «Micsoda morált fognak önök tanítani ? 
De mindenek előtt valóság szerint van-e önöknek, kik 
most nálunk az állam, joguk morállal rendelkezni. 
Csináljanak önök előbb tízparancsolatot, azután vessék 
azt a népszavazás alá. Ez nálunk minden hatalomnak 
a forrása. (Taps jobbfelől.) Csak azután lesz önöknek 
joguk morált tanítani. (Megújult tapsok.) De menjünk 
tovább. Mi az önök erkölcstanának az alapja? Az önök 
szónokainak eg}'ike azt mondta : az igazságosság. És 
azután kigúnyolt bennünket azért, mert a mi iskoláink 
üresek. Hát igaz, üresek; de ki ürítette ki vájjon? Az 
önök igazságossága. (Nagy helyeslés jobbról.) Egy má-
sik, Steeg úr, azt mondta: az önök erkölcstanának az 
alapja a szabadság. Ha így áll a dolog, akkor önök 
nyissák tágra az önök iskoláit, hogy abba minden tan 
szabadon bevonuljon, a mienk is. (Taps.) Sajnos, önök-
nek valamennyi tana nem képes morált alapítani. 
A modern gondolkodás mesterei e tekintetben elismerik 
tehetetlenségüket, és Payot2 úr, kiről e vitákban már 
többször volt szó, ezt í r ja: «Azok az emberek, kiknek 
az utat kellene megvilágítaniok, e kötelesség alól odébb 
álltak. Az ő életük nem egyéb, mint a régi erkölcsi 
szokások követése. Nincs itt kocsis egy se: a lovak 
magukra hagyatva vontatják a kocsit». (Taps jobbfelől.) 
Számítsuk csak össze a modern moralistáktól fölállí-
tott erkölcstanokat. Én nem is tudom, hány ily tan 
van. Van a fejlődés elméletének morálja, tanítja Bour-
geois úr, ostromolja Jacob úr. Van tudományos morál. 
Poincaré úr tagadja, és szerzője, Dufresne úr, oly sület-
len következtetésekre jut, hogy én nem hiszem, hogy 
köteles volnék itt őket idézni. Van a gyönyörnek, van 
az érdeknek morálja. Steeg és Dessoye urak azt mond-
ják, hogy az erkölcsi elv, a morál, változik a szerint, a 
mint a kormányok váltakoznak. így jutunk el aztán 
a legcifrább állításokra. Hogy az ember szabad, mondja 
Dufresne úr, az a tudománnyal összeegyeztethetetlen 

1 Jászi Oszkár, A történelmi materializmus állámböl-
cselete, Budapest. 4. és k. 1. 

2 A mi T. Akadémiánk kedvence. O is bekerült a francia 
püspöki kartól elitélt szerzők sorába, a mi őt aztán excessusokra 
ragadta el. ? 

állítás. Saját énünk léte? Másik önámítás. És halljuk 
csak, mit mond még a többi között : «Megfigyelték-e 
önök — úgymond — a disznókat, mikor elébük adták 
az eledelt? A legerősebbek félretolni akarják a többieket. 
De a gazda ott van és felügyel s a disznók nem mer-
nek erőszakoskodni. De mozduljon csak el egy pilla-
natra s azonnal felharsan a röfögés, a mi azt jelenti, 
hogy az erőszaké a győzelem. Ez a sertés, én tanúsí-
tom, birtokában van a jó és a rossz tudományának», 
íme, idáig jutottunk, kiált fel Piou. 

A beszéd vége, a peroratio, egy cseppet sem 
kevésbbé erővel teljes Piounál. «Jól van — mondja — 
ezek az önök erkölcsi elvei; tartsák meg maguknak, 
ha lelkiismeretük nyugalmat talál azokban. De mi egy 
más morált képviselünk, oly erkölcsi tant, mely a 
kötelesség forrását sokkal följebbre helyezi, mi azt az 
Istenbe helyezzük. Nekünk az Isten nem ismeretlen ; 
O benne van az emberi szellemben. Az emberi ész 
parancsolja ránk az ő eszméjét. (Zajos helyeslés jobb-
felől.) Ez az oka, hogy mi önökkel mellőzhetetlen 
összeütközőfélben vagyunk. A míg remélni lehetett azt, 
hogy az iskolára nézve egy kétértelműség, a neutralitás 
(a hit- és bölcseletbeli semlegesség) alapján békében 
élhetünk, a nyugalom megjárta. De most már ez kép-
telenség. Önök positivisták, önök anyagelviek vala-
mennyien; önök előtt nincs Isten, csak ész és tudo-
mány. De mi nem akarjuk az önök kurta tudományának 
igáját nyakunkba venni, és nem akarjuk lelkiismere-
tünket leszállítani oly tanokhoz, melyek szerintünk 
csak másodrendűek. (Nagy helyeslés jobbról.) Önök 
nem akarnak engedni, mi pedig nem fogunk engedni 
soha. Szavazataikat, törvényeiket szaporíthatják önök, 
a meddig tetszik; mi a mi eszméinkről nem fogunk 
lemondani soha. íme az ütközés pontja. És a megoldás. . . 

És itt következik a beszéd legsikerültebb, igazán 
diadalmas része. «Csakis a tanítás szabadsága hozza 
meg az egyedül lehetséges helyes megoldást. Ez a meg-
oldás talán a legközelebbi pillanatban nem fog meg-
történni, de mikor be fog következni, az lesz az igazság 
és szabadság szerint való megoldás, az lesz a vallási 
és társadalmi béke megoldása. Tan tannal, eszme esz-
mével fog versenyezni ; önök birtokában lesznek a tel-
jes szabadságnak, mi is teljes szabadságot fogunk 
élvezni : és Franciaország fog mindkettőnk között ítélni. 
Mi ki vagyunk fosztva mindenünkből. Önök bezártak 
25.000 szabad iskolát, elszakították az államot az egy-
háztól ; nekünk nem hagytak semmit, csak hitünket és 
vallásunkat, a melyet el nem hagyunk soha. És önök, 
a kik mindennel rendelkeznek, önök félnének velünk, 
a «haldoklókkal» (agonisantes) a versenyt felvenni ? 
Ezt a kihívást intézem önökhöz. Önök minket a mez-
telenségig kifosztottak, önök rengeteg többség fölött 
rendelkeznek, önöké a kormány, a közigazgatás, az 
ország pénzügye : és önök nem mernének velünk a 
szabadság terén megütközni? Szomorú látvány valóban 
az önök többsége, a mely gyáván használja az erejét a 
lelkiismeretek elnyomására. (Taps jobbról.) Az önök 
kötelező oktatása a féktelen gondolatra való kötelezett-
séggé változott át. Mi ezt nem fogadjuk el soha. Mi 
békét akarunk a szabadságban, és végig harcoljuk a 
harcol a szabadságért». (Zajos, ismétlődő taps jobbfelől.) 

* 
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K o p e n h a g e n . Miért lett Jörgensen katholikus ? — 
Ruville német egyetemi tanár visszatérése a kath. egy-
házba nem szűnik meg az egész müveit világban az 
intelligens elméket foglalkoztatni, különösen abban az 
irányban, hogy miért szánta el magát a tudós filozóf 
erre a lépésre! Ezzel a kérdéssel kapcsolatosan itt Dá-
niában R. Kaae tanár Lunde Skoleból a «Köbenhavn» 
szerkesztőségéhez azt a kérdést intézte, hogy Jörgensen 
János, hírneves dán író műveiben nem található-e va-
lahol nyilatkozat az iránt, hogy miért lett ő katho-
likus? Kaae azt a véleményét nyilvánítja egyúttal, hogy 
szerinte Jörgensen azért hagyta el a protestantizmust és 
azért lett katholikussá, mert «a protestantizmus szám-
űzte a képzelőerőt és ezzel együtt a művészetet is», 
ellenben a katholicizmus «maga is egy alakja a művé-
szetnek», szóval Jörgensent művész lelke idegenítette el 
a protestantizmustól és vezette át a katholicizmusba. 
A «Köbenhavn» szerkesztőségének ez a megokolás nem 
látszott megfelelőnek s azért felszólítást intézett magá-
hoz Jörgensenliez, adna felvilágosítást a Kaaetól föl-
vetett kérdésre. Ime Jörgensen válasza : 

«A «Köbenhavn» szerkesztősége feleletet kért tőlem 
Kaae tanító úr kérdésére. Midőn Kaae úrnak jóságos 
szavaiért köszönetet mondok, tulajdonképen arra szo-
rítkozhatnám, hogy utaljak «Vor Frue Danmark» (Dánia 
Nagyboldogasszonya) című, tíz év előtt megjelent mü-
vemre, a melyben leírtam a gondolatmenetet, a melyben 
mostani (katholikus) álláspontomra jutottam. De mint-
hogy annak, a ki a kérdést fölvetette, szándéka talán 
az volt, hogy megtudja, miért lettem én éppen katho-
likus és nem lutheránus vagy református keresztény, 
ennélfogva én erre csak azt felelhetem, hogy ennek az 
oka a hitvallásoknak a protestantizmusban uralkodó 
sokféleségében rejlik, a mely reám zavarólag hatott. 
Nem jöhettem tisztába magammal az iránt, vájjon 
Kálvin vagy Luther, Wesley vagy Irwing vagy Boot 
tábornok kereszténysége-e az igazi, vagy legalább is a 
jobb. Magában a lutheránus népegyházban Dánia terü-
letén annyi irányzat nyilvánult s minden irányzat annyi-
féle árnyalattal mutatkozik, hogy véleményem szerint 
hosszú évek kellettek volna helyes tájékozódásomra. 
Egyébiránt én nem tudtam megbarátkozni azzal a gon-
dolattal, hogy az igazi kereszténység valami olyas dolog 
legyen, a melyet hosszadalmas kutatással kellene ke-
resni. Ilyen gondolatom kapcsán tekintetem a katho-
likus egyházra esett az ő, az első keresztényektől örök-
lött tanításával. Előttem állott ez az egyház, a törté-
nelem teljes napvilágában, mint az a «hegyre épített 
város, melyet nem lehet elrejteni;» és én felmentem 
ehhez az «Isten városához.. . Jan. 19. 1910. Johannes 
Jörgensen.» 

* 

London. A: angol katholikusok SZÍVÓS törtetése előre. 
Bourne vvestminsteri érsek elnökségével itt állandó bi-
zottság alakult különféle egyesületek képviselőiből a 
végett, hogy Anglia és Wales számára minden eszten-
dőben tartandó katholikus nagygyűlést készítsen elő. 
Az angol katholikusok eddig a «Catholic Truth Society» 
évenkinti közgyűlését használták fel ügyeikben való 
tanácskozásra és azoknak irányítására. De ezek az ügyek 
évek multán annyira felszaporodtak, hogy a «Catholic 
Truth Society» közgyűlését nem látszott tanácsosnak és 

illőnek ilyen nagy és sokoldalú tárgyhalmazzal továbbra is 
megterhelni. A legutóbbi ilyen kongresszus ki is mon-
dotta már az óhajt és határozatot, hogy a németországi 
katholikus nagygyűlések mintájára kell Anglia és Wales 
számára évenkint összeülendő országos katholikus nagy-
gyűlést szervezni. 

Az ige ime már testet kezd magára ölteni. Az elő-
készítő állandó bizottság első ülésében részt vesznek a 
«Catholic Association, Boys Brigade» (ifjúsági egyesület), 
a «Catholic Guardians» (ősök), «Association», a «Cath. 
Truth Society», a «Catholic Senior of Great Britain», a 
«Catholic Womens League» (nőszövetség) és más katho-
likus egyesületek és társulatok. Városok is, mint Leeds, 
Bradford, Sheffield, külön képviseltették magukat. Az 
első angol kath. nagygyűlés ezidén június 29-én fog 
megnyílni. Az állandó előkészítő-bizottság titkárja mr. 
Anstruther Londonban. —y —la. 

A t á r s a d a l m i g a z d a s á g t a n a l ap j a i . Kimerítő Jroda-
bibliografiával. írták Elek István és Mezei Kornél. Pálya- « ^ 
díjnyertes munka. Budapest, 1910. Grill Károlynál. 173. 1. 
Ara 4 korona. 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy osztrák 
őrmester. Volt benne «erély és tapintat» s a mily mér-
tékben nem szerették alantasai, oly mértékben bírta 
elüljáróinak bizalmát. Midőn tizenkét évét kiszolgálta, 
tisztjei pártfogásával átcsúszott valami «intelligenc-vizs-
gán» és altiszti igazolványt kapott irodatiszti állásra. 
Bár a puskaporral elég dolga volt, azt annak idején 
semmi esetre sem találta volna fel, sőt Schwarz Berthold 
okos franciskánus alig lett volna képes az említett talál-
mányt megtenni, ha őrmesterünk az ő közelében lett 
volna s ha a szellemi tehetség a közelievőkre át tudna 
sugározni. 

Ez az őrmester tehát államhivatalnok lett s egy 
bizonyos létrán szerencsésen fel is ment alulról a ne-
gyedik-ötödik fokra. S ekkor megszállotta őt a hiúság 
ördöge s a tudományos műveltség glorioláját tette előtte 
kívánatossá. 

Emberünk kezdett tudományos dolgokra alludálni 
és történelmi hasonlatokkal élni — s egyszer a követ-
kező szellemi röppentyűt követte el : «Ja, wie der selige 
Galilei am Scheiterhaufen zu Worms g'sagt hat : O Solon, 
Solon, gib mir meine Legionen wieder». 

Úgy látszik, ezen osztrák őrmestertől tanulta a két 
fiatal szerző a történelmet, mert különben a könyv 13. 
oldalán nem böknék ki merészen és bátran azt a hal-
latlan új felfedezést, hogy Galilei máglyahalált szenvedett. 

A «szerzők előszava» ugyan a 7. lapon azt mondja, 
hogy «jelen munka főleg Párizsban, Berlinben és Buda-
pesten folytatott könyvtári kutatások alapján készült», 
Galilei máglyahaláláról azonban, úgy véljük, sem pá-
rizsi, sem berlini, sem budapesti könyvtárban nem 
értesültek. Sőt biztos, hogy ez a bölcs felfedezés még 
nem is volt a munkában, midőn azt Földes Béla tanár 
úr megbírálta; mert tudjuk, hogy a tanár úr elolvassa 
a neki bírálatra adott pályamunkákat. 

A szerző urak tehát mindenek előtt még Marczali 
Henrik úrhoz küldendők egy kis történelem tanulásra, 
mielőtt korán kezdett irodalmi pályájokon. számukra 
babérok teremhetnének. 
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Lássuk azonban képzettségöket magának a tárgynak 
terén. S mivel sem a «Religio» terjedelme nem engedi, 
sem a nagyon kezdetleges munka nem érdemli, hogy 
vele hosszabban foglalkozzunk s minden görbe állítását 
kiegyenesítsük, lássuk azt azon a ponton, mely a «Religio» 
olvasóit leginkább érdekelheti. 

A szerzőknek nem volt szoros kötelességük a katho-
likusok gazdasági irodalmáról is írni. Hallgathattak 
volna épenséggel róla, bár nem igen illett volna azt az 
irányt elhallgatni, mely Belgiumot negyedszázad alatt 
a gazdasági virágzás tetőpontjára emelte s a németor-
szági mintaszerű szociális törvényhozást tetemes ré-
szében inspirálta — hogy egyebeket ne említsünk. 

De ha már egyszer szóvá tették, ezt nem lett volna 
szabad tenniök a tárgy legteljesebb ignoranciájával. 
Már pedig így cselekedtek. Emlegetnek valami «katho-
likus iskolát», melynek Le Play volna a feje (56. és 136.1.) 
Ha azt mondanák, hogy a katholikus Le Play annak 
idején nagyban hozzájárult a «szociális statikának» 
vagyis a leíró szociologiának, a demográfiának fellen-
dítéséhez s hogy ezért a katholikusok és nem katholikusok 
elismerését megérdemelte, akkor igazuk volna. De a 
«társadalmi gazdaságtan alapjainak» kifejtésében ö sem 
iskola-alapító, sem vezér, sem fő nem volt s nem is 
akart lenni. 

Ha általában van ezen a téren «katholikus iskola», 
ez egyszerűen a «philosophia perennis» talaján áll, annak 
kereteit iparkodik mind szabatosabban megvilágítani, 
ezen örök érvényű keretekbe törekszik az új kor vív-
mányait és felfedezéseit helyesen és világosan beillesz-
teni s ebben nem is annyira «katholikus» vallást, mint 
inkább «katholikus», azaz általános érvényességű tudo-
mányt keres, melyet protestáns, zsidó és mohamedán 
tudós is elfogadhat. 

Ezen — ha mégis úgy tetszenék, katholikus — 
gazdaságbölcseleti iskolának vannak fényes nevű kép-
viselői, de tulajdonképen való teje nincs. Épen úgy, 
mint pl. a magyarországi bölcseleti mozgalmaknak 
vannak nagyérdemű előmozdítói, de ezeknek tejét ke-
resni vagy megnevezni izetlenség volna. 

A nemzetgazdaság bölcseleti alapjainak művelői 
között kiemelhetjük az angol Devast (ki egyik müvében 
Le Play demografikus irányában halad), a belga Catte-
leint, a francia De Munt, a spanyol Cepedát, az olasz 
Taparellit, a német Vogelsangot, Cathreint és Pescht 
s igen sok mást, kik közül legföljebb koránál fogva 
nevezhetnők főnek és vezetőnek Taparellit (f 1862-ben) 
vagy irodalmi termékenységénél fogva az osztrák báró 
Vogelsangot (f 1890-ben). 

A «katholikus» és a «protestáns» gazdasági iskola 
alapelve szerintök «Si vis perfectus esse, vende quae 
babes et da pauperibus». Valóban megérdemlik a meg-
kapott Pasquich-jutalom tízszeresét, ha a szerzetesi sze-
génység magna chartáját a keresztény szellemű gazda-
ságtan alapelvének be is tudják bizonyítani. 

A mű magyarsága emésztetlen és emészthetetlen, 
íme a mondatszerkezet egy díszpéldánya a már többször 
idézett 136. lapról : «Metafizikus módszert vallanak azon 
iskolák, a melyek magukat különböző felekezeti elvek 
alapján a katholikus vagy protestáns iskola híveihez 
sorozhatok». 

Az egész munka ama nagyképűsködő felületességnek 

jegyében készült, melyet — sajnos — tíz Görcsöni Dénes 
sem képes közéletünkből kiüldözni. fc. 

Czobor Béla síremlékére. 
Kolbay Gerő... 8 kor. 
Eddig befolyt adományok 720 kor. 

Összeg— — 728 kor. 

T u d a k o z ó d ó n a k . A feleségétől a nemkatholikus egy-
házi biróság által hűtlen elhagyás címén kötelékileg elvá-
lasztott nemkath. férfival kath. leány semmikép sem köthet 
érvényes házasságot, obest enim impedimentum ligaminis. 
Ebben benfoglaltatik a felelet arra nézve is, kell-e tőle re-
verzálist venni? Ha nem volna a ligámén akadálya, akkor is 
csak reverzális adása mellett volna kath. plébános által 
összeadható ; ha pedig ezt nem volna hajlandó adni és nem-
kath. módon kötne házasságot, a házasság a «Provida» folytán 
Magyarországon érvényes lenne, feltételezve persze : a) 
hogy a férfi nemkatholikusnak született, bj hogy nem áll 
fenn ligámén, vagy más bontó akadály. Végül dupla esketés 
(esküdhetnek-e mindakét templomban?) nincs megengedve, 
sőt ha biztosan előre tudja a kath. pap az utána szándékolt 
nemkath. kötést, meg kell tagadnia a kath. összeadást. 
A nemkath. lelkész előtt történő házasságkötés «excommu-
nicatio Romano Pontifici speciali modo reservata»-val van 
sújtva (favor haeresi praestitas). H. 

V. A l s ó p ü h o k . A postai föladóvevény szolgál nyugtat-
ványul. 

F . B u d a p e s t . Már az igaz, hogy a szociologusnak 
és a lélekbúvárnak most ismét ritka kedvező alkalma van 
tanulmányozni az embereket, az «intelligenciát». En gros et 
en detail. Mint egy-egy napfogyatkozás alkalmával egész 
vándorlást végeznek a szakférfiak, hogy a Napról, a Nap 
anyagáról, a protuberanciákról valami biztosabbat megtud-
hassanak; úgy most a pszichológusnak ritka fölvételek 
kínálkoznak a jellemről, összetételéről, változásairól. Ilyen 
máról-liolnapra beálló rögtönös változások nem fordulnak 
elő minden évtizedben. A mai nagyon kiváló, akár egy nap-
fogyatkozás a természetben, bő anyaggal szolgál a vizsgáló-
nak. Azért különösen Társadalomtudományi Társaságainknak 
kellene ezt az alkalmat jól kizsákmányolniok, nevezetesen 
abban az irányban kellene kutatniok : van-e jellem, vagy 
az csak könyvbe írt chimera talán? Azután evvel megköze-
lítenék azt a problémát i s : vájjon némely népek tempera-
mentuma olyan-e, hogy önkormányzatra nem valók s csak 
az abszolutizmus a nekik megfelelő kormányforma? Ez meg-
könnyítené több más történeti probléma megértését is — itt 
mifelénk. 

TARTALOM. Bűnbocsánat az ő s e g y h á z b a n . (Dogma-
történeti részlet.) III. Dudektöl. — A kath. autonomia 
egyházjogi szempontból. Hanuy Ferenc dr.-tól. — Adatok 
Bosznia történetéhez a XIX. században. IV. Pércsics 
Vince S. J.-től. — Óhitű és újhitű áramlatok a szocializ-
mus eszmevilágában. VIII. (Az etikai kérdés.) Jehlicska 
Ferenc dr.-tól. — Egyházi világkrónika, —y—/a-tól. — 
Irodalom. Elek és Mezei : A társadalmi gazdaságtan 
alapjai, /c.-től. — Gyűjtés Czobor Béla síremlékére. 
(Folyt.)— Telefon. 

I.aptulajdonos és kiadó : 

D U O E K J Á N O S dr. egyetemi nv. r. tanár. 
Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 
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R E L I G I 
T U D O M Á N Y O S , T A 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 O I R A T 

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. 
" 6. EGYETEMI TANÁÉ 

SZERKESZTOSEO ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

Bűnbocsánat az ősegyházban. (ív.) 

bj Tertull iánnak kath. korában a «De poenitentia» 
cimen írt műve 1 két szempontból is tanulságos. Elő-
ször tanúskodik arról a nagyfokú nézetváltozásról, 
melyen Tertullián, a montanismusra térve, a bűn-
bocsánatra vonatkozó fölfogásában keresztülment ; 
és tanúskodik másodszor arról, mi volt e tekintetben 
a kath. fölfogás a II. század végén. Tertull iánnak e 
műve ugyanis minden izében katholikus. 

Stufler is a «De poenitentia»-ra vonatkozó fej-
tegetését a Tertull iánban végbement eme gyökeres 
változás hangoztatásán kezdi2 s hogy ez iránt elejét 
vegye minden kételkedésnek, nevezetesen hogy 
magából a műből levonandó érveinek Tertullián 
vallomásából már előre is elvitázhatatlan súlyt és 
erőt adjon, utal a később írt «De pudicitia» első 
fejezetére, hol Tertullián új helyzete tudatában maga 
előre jelzi, hogy a miket fejtegetni készül, bizonyára 
majd ellene, illetőleg új álláspontja ellen fogják ki-
használni ; bizonyára ellenmondással, könnyelműség-
gel fogják e miatt vádolni. Ezt írja : «Erit titulus ad-
versus meae quoque sententiae retro penes illos socie-
tatem, quo magis hoc (a mit most ír) mihi in notam 
levitatis objectent» (maga is attól tart, hogy köpönyeg-
forgatónak fogják mondani) . Mit jelent ez az óva-
tos bevezetés? Tertullián ezzel nyilvánvalóan maga 
adja tudtunkra, hogy egyrészt a bűnbocsánatra vonat-
kozólag valamikor ő is egy nézeten volt a katholiku-
sokkal (retro penes illos habuit societatem) és más-
részt maga figyelmeztet arra, hogy az, a mit fejte-
getni készül, m á r egészen más, mint a mit régebben 
írt, sokaknak szemében talán köpönyegforgatásnak 
tűnhetik föl. De ezzel szemben vigasztalódik szent 
Pállal, a ki szintén szakított volt atyái hagyományá-
val és azonfelül — úgymond — megnyugtatja az a 
gondolat, hogy az új tanra térve át, j obb és szemér-
metesebb lett. Non suffundor errore quo carui, quia 
caruisse delector, quia meliorem me et pudiciorem 
recognosco. 

1 Migne, Patr. Lat. I. 1334. 1. 
2 Stufler, Zur Kontroverse über das Indulgenzedikt des 

Papstes Kallistus. Zeitschr. f. k. Theol. 1908. 22. 1. 

Az a későbbi «De pudicitia» m ű tehát kétség-
telenül új álláspontot képviselt Tertullián pályáján 
(in novis prophetis habeo c. 21.); hogy mi volt az 
előbbi, ezzel ellenkező nézete, azt ebben a 198—202 
körül írt «De poenitentia» művében örökítette meg. 

Ugyanarról a tárgyról, a bűnbocsánatról szólván, 
micsoda más tar talmú könyv ez! Más hang, más 
eszmekör, más világ az, mellyel itt az olvasó talál-
kozik. A bűnös emberek buzdításától (az egyház itt 
még nem áll csupa szentekből), az Isten egyetemes 
irgalmasságától s minden bűn megbocsáthatóságától 
visszhangzik az egész. Első részében a keresztségre 
készíti elő a katechumenokat , a második részben 
( VII. fejezettől végig), mely tulajdonképen most érdekel 
bennünket , tárgyalja a «residuum auxilium poeni-
tendi»-t, a keresztség utánra rendelt «poenitentia 
secunda»-t. 

A megkeresztelt ember, írja, az ördög részéről 
folytonos kísértésnek van kitéve. De erre is van 
orvosszer. Haec igitur venena ejus (diaboli) providens 
Deus, clausa licet ignoscentiae j anua et intinctionis 
sera obstructa (a keresztséget t. i. csak egyszer szabad 
fölvenni), aliquid adhuc permisit pátere. Collocavit in 
vestibulo poenitentiam secundum, quae pulsantibus 
patefaciat. c. 7. A kath. Tertullián szerint Isten gon-
doskodott az emberről és a keresztség mellé a 
templom csarnokába odahelyezte a második poeni-
tentiát, hogy a zörgetőknek megnyissa a kaput.1 

Az egész műben sehol semmi nyoma a bűnök 

1 Tertullián hozzáteszi : «sed iam semel (l. i. patefaciet), 
quia iam secundo. Sed amplius nunquam, quia proxime 
frustra». Mi ennek az értelme? Ez a nyilvános bűnbánatra 
vonatkozik, mely csak egyszer volt megengedve. Funk ellené-
ben ez is mutatja, hogy Tertullián nem gondolhatott az élet 
után való bűnbocsánatra, hanem csak oly penitenciára, mely 
itt a földön végződhetik és pedig az egyház fűloldozásával, 
mert máskép hogyan is tagadhatta volna annak többszöri 
megismétlődését? A mi az életben kezdve az égben végző-
dik, annak megismétlődéséről beszélni egyszerűen képtelen-
ség. «Wo immer die Väter und Kirchenschriftsteller von der 
poenitentia una nach der Taufe reden, setzen sie voraus, 
dasz man durch sie einmal in diesem Leben die Rekon-
ziliation erlangen könne, dann aber im erneuerten Rückfall 
für immer des Kirchenfriedens (ich sage natürlich nicht, der 
sakramentalen Lossprechung) verlustig bleibe.» Stufler i. m. 
34. lap. 
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osztályozásának, vagy a bűnbocsánat korlátozásának, 
vagy épen a há rom főbűn föntartásának, a min később, 
montanista korában, annyit mesterkedett. Ellenkező-
leg. Abból ugyanis, a mit közvetetlenűl ezen idézett 
sorok előtt ír, hogy mik azok a «venena hostis», 
melyek ellen használ a poenit. secunda, nyilvánvaló, 
hogy minden bűn ellen való orvosság az. 

A lelki ellenség t. i. «observât, oppugnat, obsidet, 
si qua possit aut oculos concupiscentia carnali irretire 
(a testiség bűnei !), aut fidem terrenae potestatis for-
rni dine evertere, aut a via certa perversis traditio-
nibus detorquere : non scandalis, non tentationibus 
deficit. Haec igitur venena ejus providens Deus . . . » 
rendelte a poenit. secunda-t. 

Érdekes, hogy a következő c. 8.-ban a többi 
közt épen a Funk-féle két főbűn bocsánatát is hir-
deti. Hivatkozva az Apokalypsisra, mely szerint 
«Spiritus . . . stuprum el idolotliytorum esum Thyati-
renis exprobrat», hozzáteszi : «omnes ad poenitentiam 
commonet , sub comminat ionibus quidem. Non com-
minaretur autem non poenitenti, si non ignosceret 
poenitenti». És nyomban hivatkozván a tékozló fiú-
íól szóló parabolára, az Isten irgalmát magasztal ja: 
«Quis ille nobis intelligendus pa t e r ? Deus scilicet; 
tarn paler nemo, tarn pius nemo». 

Vigasztalja a bűnöst, ne féljen, a «poenitentia 
secunda in vestibulo collocata» segít. «Non statim 
succidendus est animus desperatione, si secundae 
quis poenitentiae debitor fuer i t : pigeat sane peccare 
rursus, sed rursus poenitere non pigeat : pigeat i terum 
periclitari, sed non i terum liberari. Neminem pudeat ; 
iteratae valetudinis iteranda medicina est : gratus in 
Dominum exstiteris, si quod tibi Dominus offert, 
non recusaveris: olfendisti, sed reconciliari adhuc 
potes. Habes cui satisfacias, et quidem volentem.» c. 7. 

Saját szavait idézzük, hogy lássa az olvasó, 
mennyire nem ismerte Tertullián kath. korában 
mindazt, a miért később mint montanis ta harcba 
szállt : a bűnök osztályozását, a bűnbocsánat és az 
isteni irgalom korlátozását.Iteratae valetudinis i teranda 
medicina est ; oífendisti, sed adhuc reconciliari potes !— 
hangoztatta. Mintha csak a mai lelkipásztorokat hal-
lanók a nagyböjti időben! 

Tehát az irgalmas Isten minden bűnösnek meg-
bocsát és minden bűnt megbocsát. 

Ez a megbocsátás a poenitentia secunda ú t ján 
és pedig itt az élet folyamán történik. Tertull iánnak 
ebben a művében sejtelme sincs arról, hogy volna 
oly bűnbánat , melyért a bocsánatot az élet u tánra 
lehetne halasztani. A gyónás akkor, legalább a köz-
tudomású bűnösöknél, nyilvános vezekléssel lévén 
összekötve, ezt ír ja a bűnbána t ró l : «Cum provolvit 
hominem, magis relevât: cum squal idum facit (arra 
reflektál, hogy a penitensek szőrzsákba öltöztek és 
hamuval hintették be magukat), magis mundatum 
reddit: cum accusat, cum condemnat, absolvit. In 
quantum non peperceris tibi, in tantum tibi Deus, 

crede, parcet». c. 9. Mind a je lenre vonatkozó hatá-
sok ezek, melyeknél az élet u tánra gondolni sen-
kinek sem ju t eszébe. 

Arra buzdít aztán, hogy senki se ret tenjen vissza 
ettől a kemény elégtételadástól, mer t «an melius est 
damnatum latere, quam pa lam absolvi ?» c. 10. Innen 
a pá rhuzam is, melybe állítja a poenit. secunda-t 
a keresztséggel. Ez a párhuzam csak a hatásra 
vonatkozhatik s csak azt jelentheti, hogy a poenit. 
secunda is kiengesztelődés Istennel, mint a ke-
resztség és a bűnösnek visszahelyezése a keresztség 
által nyert, ma jd elvesztett állapotba. S még valami! 
A mint a keresztség fölvétel, úgy a poenit. secunda 
visszahelyezés az elvesztett egyházi tagságba. «Cum 
scias adversus gehennam post p r íma illa intinctionis 
Dominicae munimenta (keresztség után) esse adhuc in 
exomologesi secunda subsidia, cur salutem tuam 
deseris?» c. 12. Azért ugyanitt folytatólag a kereszt-
ség és a poenit. secunda neki «duae humanae salu-
tis plancae» ; azért szerinte az evangeliumi asszony 
drachmája arestituti peccatoris exemplum est», c. 8. 

Hog}' azonban semmi kétségünk se marad jon 
fönn arra nézve, vájjon ezt a Tertullián által tár-
gyalt bűnbánat ta l összekötött bocsánatot Funkkal az 
élet u tánra 1 utalja-e, vagy pedig a bűnös annak m á r 
itt az élet folyamán részese-e, hivatkozunk egyszerűen 
Tertullián tárgyalásának az elejére (De poenit. c. 7.), 
hol óva int attól, nehogy a következő fejtegetését a 
poenit. secunda-ról, melyben annyiszor, ahányszor 
lehet bocsánatot nyerni, valaki ar ra magyarázza, 
hogy tehát nem is oly nagy baj a keresztség után 
vétkezni, ha az ember a hányszor vétkezik, annyiszor 
nyerhet bocsánatot.2 Kérdezzük : honnan támadt 
volna ez az aggodalma, hogy szavait félreérthetik, 
ha a keresztség után elkövetett bűnöket , mint Funk 
hiszi, minden bűnbána t dacára, csak az élet után, 
csak Isten előtt tartotta volna megbocsáthatóknak ? 

Szóval Tertull ián egészen úgy beszél ebben a 

1 Hogy Funk az egyház első két századában s így a «De 
poenitentia» műben is a főbűnökért végzett penitenciának 
bocsánatát a túlvilágra, az élet utánra utalja, a minek pedig 
az iratokban semmi nyomát sem találjuk, amaz alaptévedé-
sének következménye, melybe a «De pudicitia» mû értelme-
zésénél esett, midőn Tertullián montanista fölfogását a bün-
bocsánatról kath. álláspontnak nézte. Ebből folyt minden 
további tévedése. Ezt a tertulliáni montanista álláspontot 
akarta beleerőszakolni a «De poenitentia» kath. irányú műbe 
is s a Kálixt kora előtt írt minden kath. termékbe. Ha abba 
az alaptévedésbe nem esik, a «De poenitentia», a «Pastor» s 
más iratok olvasása közben eszébe se jutott volna a túl-
világra halasztott bűnbocsánatra gondolni. 

2 «Piget secundae, imo jam ultimae spei subtexere men-
tionem, ne retractantes de residuo auxilio poenitendi, spatium 
adhuc delinquendi demonstrare videamur. Absit, ut aliquis 
ita interpretetur, quasi eo sibi etiam nunc pateat ad delin-
quendum, quia patet ad poenitendum ; et redundantia cle-
mentiae coelestis, libidinem faciat humanae temeritatis. Nemo 
idcirco deterior sit, quia Deus melior est, totiens deliquendo 
quotiens ignoscitur.» 
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művében a bűnbocsánatról , mint a hog}' beszélteti 
a támadott katholikiisokat a «De pudicitia» művében.1 

Végül, ha itt az élet folyamán bocsáttatnak meg 
a bűnök, szinte önként következik, hogy csak az 
egyház lehet az, a kinek közvetítésével eszközli Isten 
ezt a bocsánatot. Tertullián nem is hagy ez iránt két-
ségben és pedig mindjár t magának az intézménynek 
(a poenit. secunda-nak) a bemutatásánál . A «pervi-
cacissimus hostis» folytonos kísértéseinek kitett em-
berről gondoskodott az ő nagy irgalmában az Isten : 
collocavit in vestibulo poeni tent iam secundam, quae 
pulsantibus patefaciat. A bűn eltaszít az Istentől, 
bezárja az Istenháza, a templom által jelképezett 
eget. De Isten az előcsarnokban elhelyezte a segítő 
eszközt, a «duae salutis plancae» közül a másodikat. 
Ez nyitja meg a zörgetőknek az ajtót.2 Ez az elhelye-
zés m á r maga mutat ja , hogy kinek a joghatósága 
út ján történik az a «palam absolvi», hogy hogyan 
lesz a «peccator restitutus», szóval hogy ki kezeli a 
poenit. secundát. Nem is lehetne máskülönben érteni 
mindazt, a mit e műben Tertullián a bűnbocsánatról 
mond, az egyház bűnbocsátó hatalma nélkül.3 Vájjon 
honnan is tudhatná a bűnös, hogy már «mundatus», 
hogy «restitutus», az egyház nyilatkozata né lkül? 

Ha erre azt mond ja Funk, hogy Tertullián nem 
említi kifejezetten az egyház bűnbocsátó hatalmát, 
abban igaza van, bár a penitens teendői közt említi 
a «presbyteris advolvi»-t c. 9. De vájjon ma is a pap 
előtt térdelve, nem azt mond juk -e : gyónom a min-
denható Istennek és tulajdonkép mégis a papnak 
gyónunk ? Ezt a hatalmat külön kiemelni Tertullián-
nak nem volt oka ; mindazonáltal annyi mindenféle 
módon jelzi, hogy ki kezeli a poenit. secunda-t, hogy 
a fölött semmi kétség sem foroghat fönn. 

Tertullián ugyanis ebben a művében kizárólag 
csak a bűnössel foglalkozik, a bűnök megbocsáthatósá-
gát hangsúlyozza ; a folyamatnak másik tényezőjét: ki 
legyen a föloldozó, mint ismertet, föltételezi; hiszen 
azzal, hogy «in vestibulo» van elhelyezve a sec. poeni-
tentia s hogy a bűnös «restitutus», «mundatus» lehet, 
eléggé jelzi, hogy a föloldozó itt található, jóllehet 
kifejezetten nem említi. Ha mégis magától Tertullián-

1 «In seiner Schrift De poen. findet sich kein Satz, den 
nicht auch Kallistus unterschreiben könnte.» Stufler, u. ott 
36. lap. 

2 «Viele Aussprüche Tertullians und Cyprians machen es 
höchst wahrscheinlich, dasz wenigstens in Afrika im dritten 
Jahrhundert die Büszer ihren Platz in der Vorhalle der Kirche 
hatten. In dieser Voraussetzung wäre unsere Stelle allso zu 
erklären : Gleichwie bei der Taufe die Katechumenen durch 
die ianua ignoscentiae in die Kirche eingeführt wurden, so 
öffnet auch die poenitentia secunda den im Vestibulum 
befindlichen Büszern noch einmal die Türe und gewährt 
ihnen die Zulassung zur Kirchengemeinschaft. Danach wäre 
die kirchliche Rekonziliation ganz klar ausgesprochen.» Stufler, 
u. o. 32. 1. 

3 «Ohne Annahme einer kirchlichen Rekonziliation lassen 
sich manche Stellen in De poenit. einfach nicht erklären», 
hangsúlyozza Stufler, i. mü 29. 1. 

tói kifejezetten is akar juk tudni, hogy ki a meg-
bocsátó, akkor, a nélkül, hogy a történeti módszer 
ellen vétenénk, a «De pudicitia» művéhez fordulunk, 
melyben a másik tényezővel, a bűnöket oldozó egy-
házzal részletesen foglalkozik. Alig húsz év választja 
el a két művet, bízvást mondha t juk tehát, hogy a mit 
itt erre vonatkozólag a katholikusokkal mondat és 
a mit ő mint montanista tagad, az rövid idővel 
azelőtt, a «De poenitentia» írása idején is, a katholikus 
tan volt. 

A «De pudicitia» 21. fejezetében fejtegeti a kér-
dést. «Sed habet, inquis, potestatem Ecclesia delicta 
donandi», mondat ja a katholikus ellenféllel. És mit 
felel reá Tertullián, a montanis ta? «Ecclesia quidem 
delicta donabi t ; sed Ecclesia Spiritus per spiritalem 
hominem, non ecclesia numerus episcoporum: Domini 
enim, non famuli est ins et arbi t r ium ; Dei ipsius, 
non sacerdotis.» A mit itt a végén hangsúlyoz, azt 
a kath. tan akkor teljesen úgy vallotta, mint ma. De 
sőt az egyenes kath. feleletet is megtaláljuk erre az 
ellenvetésre a nemsokára támadt novatianus időben. 
«Solus hoc, inquies, Deus poterit», í r ja Pacianus a 
novatián Sympronianusnak. «Verum est, reponit, sed 
et quod per sacerdotes suos facit, ipsius potestas 
est».1 

Joggal mond ja tehát Stufler : «Aus dem Vergleich 
der beiden Schriften Tertullians ergibt sich demnach 
als ununistössliche Tatsache folgendes: Kallistus und 
die katholische Partei stehen genau auf demselben 
Standpunkt, auf dem Tertullián als Katholik stand». 
Az egyház e szerint a II. század végével minden bűnt 
megbocsátott, s a bocsánatot nem utalta az Istenre, 
hanem maga eszközölte : tévedett tehát Funk 2 és té-
vednek Harnackék az ellenkezőt állítva. 

Egy hiányát érezzük Stutter nagyérdemű fejte-
getéseinek, azt, hogy a Kálixt előtti időt tárgyalva, 
erélyesen nem emelt szót Funk megtévesztő eljárása 
ellen, hogy más tételt állított föl és mást bizonyított. 
Innen van, hog}' az egy évvel utóbb a vitához hozzá-
szóló Rauschen is ugyanezen útvesztőben bolyong s 
az egyházból örökre kizáró három főbűnt vitatván, 
nem ezt bizonyítja be, hanem Funk nyomában halad-
ván, szintén az általános kérdésre tér át s a «De 
poenitentia» műről Fűnkhöz hasonlóan nyilatkozik. 
Stufler magyarázatairól sajátszerű ingadozással ezt 
m o n d j a : « . . . is t seine Beweisführung bei keiner von 
diesen Stellen zwingend».3 Lám, ha Stutter elválasztja 
a két kérdést : a három főbűn föntartását és azt a 

1 Hurter, Theol. Dogm. 1885. III. 389. 1. 
2 És sokan mások utána. Hogy az ilyen példa milyen 

ragadós, látjuk pl. Kirsch, Zur Geschichte der kath. Beichte. 
Würzburg, 1902. 7—8. 1. «Von der Lösegewalt machte die 
alte Kirche den fraglichen Sündern gegenüber fast andert-
halb Jahrhunderte hindurch keinen Gebrauch, und dieses 
wohl aus disziplinaren und pädagogischen Gründen», és 
Funkra hivatkozik. 

3 Rauschen, Eucharistie und Buszsakrament. 1908. 114. 1. 
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másikat : volt-e az ősegyházban a keresztség után 
bűnbocsánat , vagy pedig az Istenre utalta-e ? Hauschen 
sem beszélhetett volna olyan határozatlanul. 

Ezt a megkülönböztetést én vezetem be a vitába 
s ezzel az remélhetőleg tisztázva is lesz. 

c) Még egy iratunk van az ősegyházi i rodalmi 
termékek között, mely érdemlegesen foglalkozik a 
penitenciával s ez (a 140 körül írt) Hermas «Pastorw-a.1 

Már Funk előtt is sokan a legsötétebb rigoriz-
niust olvasták ki belőle, mi természetesebb tehát, 
mint hogy ő is megtalálta benne, nem a há rom fő-
bűn föntar tásának tényét, ezt ugyan hiába kereste, 
hanem azt a másik elméletet, mely szerint az ősegy-
házban a keresztségen kívül nem volt bűnföloldozás. 
Funk szerint, mint már fönnebb is hallottuk, a 
«Pastor» csak egy bűnbocsánatot ismer, azt, melyet 
a keresztségben lehet elnyerni. Azonban, hogy kivéte-
lesen most az egyszer az ő idejéig vétkezőknek enged 
még bocsánatot ; azok ellenben, a kik utána vétkez-
nek, hogy örökre el fognak veszni. És végül úgy 
találja Funk, hogy ez a kivételesen engedélyezett 
bocsánat sem já r t egyházi föloldozással, hanem hogy 
csak az élet után, az Istennél volt elérhető.2 

A «Pastor»-ról már a Muratori-töredékből értesü-
lünk,3 mi egykori népszerűségére mutat . Részünkről 
azonban apokaliptikus természeténél fogva nehezen 
értelmezhető. Funknak is észre kellett volna ezt 
vennie, hiszen mindenesetre feltűnő az, ha valamely 
iró úgy beszél, hogy ez és ez a rendes állapot, de hog}7  

most az egyszer a bocsánatra nézve egy kivétel áll 
be, nevezetesen, hogy a kik az ő idejében vétkeznek, 
azokkal így lesz, a kik ellenben az ő ideje után vét-
keznek, azokkal meg hogy máskép lesz. Az ilyen 
könyv, hogy úgy mond jam, nem leiró, nem a meg-
lévő állapotokat konstatáló, hanem jósoló természetű. 
Funk, mint fejtegetéséből látjuk, ezt nem vette észre; 
következőleg nemcsak a benne megnyilatkozó szo-
katlan rigorizmust, hanem a m ű egész jelentőségét 
sem értette meg. 

Stuíler érdeme vele szemben, hogy az irat paru-
ziás természetét fölismerte4 s rámutatott a néző-
pontra, melyből az ránk nézve érthetővé válik. 
T. i. a «Pastor» a világ közeli végének, a paruzia 

1 Kiadva Funk, Patres Apostoliéi. Tübingae, 1901. I. 
414. s k. lap. 

2 «Hermas spricht nirgends von Verzeihung seitens der 
Kirche, sondern stets nur von Verzeihung Gottes, wie wir 
dies ähnlich bei Tertullián in der Schrift De poenitentia 
angetroffen haben.» I. mű 171. 1. 

3 «. . . Pastorem vero nuperrime temporibus nostris in 
Urbe Roma Herma conscripsit, sedente cathedra Urbis Romae 
ecclesiae Pio episcopo fratre eius. (142—57.) Et ideo legi 
eum quidem oportet, se publicare vero in ecclesia populo 
neque inter Profetas completum numero, neque inter apos-
tolos in finem temporum potest.» Kaulen, Einl. in die heil. 
Schrift. 1884. 31. 1. 

4 Stufler, Die Buszdisziplin der abendländischen Kirche 
bis Kallistus. Zeitschr. f. k. Theologie, 1907. 451. 1. 

(Krisztus eljövetele) várásának hatása alatt keletke-
zett.1 Innen a siettetés a bűnbánat tar tással ; innen a 
kivételes s utoljára nyerhető bűnbocsánatnak az emle-
getése stb. Stufler négy pontba foglalja össze Her-
masnak a bűnbocsánatról szóló tanítását. 

1. Minden a keresztség után elkövetett bűnért , 
még a legsúlyosabbakért is, lehet bocsánatot nyerni 
s csak azok kárhoznak el, a kik bánatot tartani 
vonakodnak. 

2. Az angyal által hirdetett bocsánat nem csupán 
az Isten részéről adandó bűnbocsánatot jelenti, hanem 
magában foglalja az egyházi föloldozást és az egy-
házba való visszafogadást is. 

3. Az Istentől az angyal u t ján hirdetett és a 
bűnbocsánat ra kitűzött záros határidő után meg-
szűnik a keresztség utáni második penitencia és a 
bűnök bocsánata, de csak föltételesen, ha a világ 
vége csakugyan bekövetkezik. 

4. Hermas előtt is gyakorlatban volt a poenitentia 
secunda (a keresztség után) s így Hermas semmi 
ujat nem tanított. Dudek. 

Magánügy-e a vallás? 
A prakt ikus vallásközönyösség mögött mint meg-

okolás vagy mentség rendesen ott rejtőzik egy nagyon 
veszélyes elv : «a vallás magánügy». 

Ennek a jelszónak csak kétféle jelentése lehet. 
Vagy annyit jelent, hogy ki-ki saját lelkiismerete előtt 
felelős, mennyiben valósítja meg magánéletében a 
vallás előirásait; vagy pedig oly értelemben vesszük, 
hogy a vallás a szívnek, a kedélynek a dolga, mely-
nek a nyilvánosság elé lépnie fölösleges, sőt nem is 
szabad. 

Előbbi jelentésében, minthogy a vallás fogalma 
és nyilvánossági joga benn foglaltatik, semmi kivetni 
való nincs. Az utóbbi értelmezés, a mint azt a tapasz-
talat és az elv tudományos «megokolása» mutat ja , 
reális alap nélkül tolakodott be a modern életbölcse-
letbe és gyakorlati a lkalmazásában messzekiható 
rombolásra képes. 

«A pozitív vallások kíméletlen terheket rónak az 

1 Stuíler szerint : «Um von der Buszlehre des Hermas 
ein richtiges Verständnis zu gewinnen, musz man sie unter 
dem Gesichtswinkel seiner eschatologischen Anschauungen 
betrachten. Nur weil man dieser Seite bisher zu wenig 
Beachtung schenkte, ist es geschehen, dasz man in ihm 
einen geradezu unerträglichen Rigorismus fand, während 
er in Wirklichkeit unter allen altchristlichen Schriftstellern 
am nachdrücklichsten uneingeschränkte Vergebung aller Sün-
den verkündet. Er will nicht blosz den Buszgeist wecken 
und das kirchliche Leben erneuern, sondern er hat die 
Absicht, die Christenheit auf die nahe bevorstehende Wieder-
kunft Christi vorzubereiten. . . . Da aber die vorhergesagte 
Katastrophe und das Weltende nicht eintrat, so wurde die 
Zeit der Vorbereitung und damit auch die Gnadenzeit selbst 
länger hinausgeschoben ; die Busze wurde auch nach der 
Zeit des Hermas noch weiter gewährt, da der Turm (az 
egyház) noch nicht ausgebaut war». I. mü 466. 1. 
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egyén vállaira, nyilvános jogú rendelkezésükkel akar-
ják Isten és ember között az összeköttetést föntar-
tani.» Ehhez já ru l a «sötét reakció» műve, a katho-
likus társadalmi szervezkedés. Liberális lapok nem 
győznek eleget panaszkodni, hogy az Egyház minden 
sötét zugba behatol, hogy túlságosan befolyásolja az 
egyéni életet, a privát meggyőződést. Sürgetni kell 
tehát a jelszót: «a vallás magánügy». 

S hogy tudományosan is be lehessen bizonyí-
tani az elv jogosságát, csak elő kell venni a német 
filozófusokat, egy hasznavehető férfiű bizonyosan 
akad. Jelen esetben Spinoza1 okoskodásai vezetnek 
célhoz. 

A szellemes, de megokolatlan következtetéseivel 
inkább gondolatolvasó, mint filozófus Spinoza abból, 
hogy a vallásgyakorlatok értékelésénél a belső érzés, 
a meggyőződés a mérvadó, megállapítja az «igazsá-
got»: a vallás «nullius juris (publici), nec auctoritatis 
publicae est.» Ha tehát semmi nyilvánossági joga a 
vallásnak nincs, akkor a vallás magánügy, kiki maga 
ad magának dogmákat, törvényeket belső életére 
vonatkozólag. Ez a lényege az ujabb francia filozó-
fiai iránynak is, mely erősen hajlik a spiritualizmus 
felé s a művelt ember számára minden pozitív val-
lási formát fölöslegesnek tart. 

Hogy mire használható ez az elv, azt mutatják a 
szemünk előtt lejátszódó kultúrharcok. A vallást ki-
kapcsolják a közéletből, a vallást kiűzik az iskolák-
ból. Ezzel akarják magánüggyé tenni, mellékes vala-
mivé degradálják. Ha pedig mellékes, akkor fakul-
tativ, mint a nyári fürdőzés, hisz olyan sok fontos 
dolog van a közéletben, annyi a társadalmi kötele-
zettség, hogy ezzel «nem ér rá az ember foglalkozni». 

Csak úgy mellékesen jegyzem meg, hogy ez a 
kifogás csak úgy érne valamit, ha nem tévedésen 
alapulna. A vallás, mint tudomány, nem a privát 
ember dolga, annak is megvannak a maga művelői. 
S hogy annyi a konfúzió vallási téren, annak épen 
az az oka, hogy avatatlan kézzel nyúlnak a dolog-
hoz, a kik nincsenek arra hivatva. Nem foglalkozni 
kell a vallással, hanem a mindennapi életben azt 
megvalósítani. 

«A vallás visszaszorításának célja igen egyszerű; 
a privát élet szűk keretében lassankint el kell a 
vallásnak sorvadnia, ki kell száradnia, mint a le-
szakított ibolyának a mellényzsebben világosság, 
levegő, életnedv nélkül.»2 

Hivatásszerű jelszóvá a szociáldemokraták tették 
az elvet, mikor az erfurti programm 6. pontjában 
kimondották, hogy a felekezetek privát társaságok-
nak tekintendők, melyek önkormányzati joggal bír-
nak. De hogy a szaktársak ne is gondoljanak eme 
priváttársaságokhoz való csatlakozásra, Dietzgen3 

1 Tractatus theologico-politicus c. 7. 
2 Reinhotd, Der alte und der neue Glaube 1908., 115. 

oldal. 
3 Religion der Sozialdemokratie 6. oldal. 

utat mutat egy új valláshoz, melynek alapvető dog-
mája a földi jólét, eszközei pedig nem «fantasztikus 
utak, meddő sóhajok, hanem reális, tetterős módok 
a kézi és szellemi munka társadalmi szervezésére». 
Dietzgen csak szépíti Bebel elvét, hogy a szociál-
demokrácia atheismusra törekszik. És ezek az urak 
azt hirdetik, hogy «a vallás magánügy». 

Ebből is látjuk már, hogy az elvet vagy első, 
helyes jelentésében vesszük, vagy a vallás existen-
ciájának kérdése előtt állunk. 

Mégis, hogy a vallás nyilvánossági jogát tisztáz-
zuk, igyekezni fogok annak viszonyait úgy a közélet, 
mint az iskola keretében ezen szempontból vizs-
gálgatni. 

I. 
Vallás és közélel. 

Vallás alatt nem visszaéléseket, hiányosságot 
értünk, mely tünetek egyes exaltált kedélyállapotú 
emberek ájtatoskodásaiban mutatkoznak, hanem azt 
a meggyőződést, mely a megismert legfőbb létező 
iránt tiszteletre gerjeszt s az ezen érzetet természet-
szerűleg követő belső vagy külső kultuszt parancsolja. 
«A végtelen Istennel, Urunkkal s Atyánkkal viszonyba 
kell lépnünk s nemcsak nemesen, de istenileg kell 
élnünk, ez a vallás.»1 

A vallás tehát a lélek mélyébe markol, de ugyan-
akkor érintkezésbe lép a külvilággal is, mert a szel-
lemi élet lehetetlenné válik, ha nincsenek kéznél 
objektumok, melyekből az igaznak, jónak és szép-
nek általános képzeteit elvonja. A formalizmust 
vissza lehet szorítani, de csak a helyes mértékig, a 
belső érzetnek külső, igaz kifejezéseig". 

S ezzel már beállítottam tételembe a vallás-
gyakorlat külső aktusait, az áldozatot, a tanítást, a 
fegyelmet. 

Ki vesz részt, hogyan vesz részt ezen aktusokon, 
az magánügy; de mert szükségesek ezen intézmé-
nyek, egyúttal nyilvános jellegűeknek is kell lenniök. 
Vagy nem privát dolog-e, ki hol és hogyan akar 
étkezni, milyen felolvasást hallgatni stb. és mégis 
mennyi, legalább is a szabad mozgást lehetségessé 
tevő szempontot, intézményt találunk ezen személyes 
ügyekre vonatkozólag. De hát csak «a vallás ma-
gánügy». 

Vagy tekintsünk el a szoros értelemben vett 
vallásgyakorlattól s vegyük a vallásos ember con-
nexióit a társadalommal. 

A ki «átéli magában az Istent»,2 az ügy egyéni, 
mint szociális feladatait belső meggyőződésével har-
móniában fogja megoldani. Az ilyen ember fölismeri 

1 Prohászka, Modern Katholicizmus 11. oldal. 
2 Prohászka, i. m. 11. oldal. (Jobb, ha annál maradunk, 

a hogy Jézus mondta : «Szeressed a te Uradat Istenedet teljes 
szivedből és teljes lelkedből és teljes elmédből» Máté 22, 
37. Istent átélni germanizmus s rajta is van a germán filo-
zófia pantheisztikus ize. Szerk.) 
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a világon uralkodó diszharmóniát, megérti ember-
társai bajait. A vallásos ember míg a testet ápolja, 
a lelket sem hagyja számításon kívül ; az egyoldalú, 
materiális jólétet sürgető irányzat teszi a «humaniz-
mus» munkásságát meddővé. Kicsinyes szempont, 
hogy a korkérdés kenyérkérdés. Az emberiség létkér-
dése az anyag és szellem egyensúlya. Ez a vallás 
hivatásköre. 

Titkos bűntények, nagyra hivatott emberek ön-
gyilkosságai foglalkoztatják a világsajtót, a közvéle-
ményt. Azzal, hogy a jognak, kötelességnek köreit 
érintik, nyilvános érdekűvé lesznek. Mert a nyilvános 
érdek ott kezdődik, a hol az egyén más egyénre, a 
társadalomra hátráltatóan, vagy előnyösen hat. Ha 
tehát a hátrál tató körülmények ennyire nyilvános jel-
legűek, miért nem az előmozdítók is ? Vagy igen ; a 
tudomány, művészet szintén nyilvános jellegűek, csak 
«a vallás magánügy». 

II. 
Vallás és államélet. 

Minden jogintézménynek, minden rendnek alapja 
Isten létezése s a lelkiismeret tanúsága a ju ta lomra 
méltó jóról , a büntetést érdemlő rosszról. S a mint 
ezen igazságokat hivatalból nem igazaknak vagy 
figyelmen kívül hagyhatóknak nyilvánítani nem lehet, 
ép úgy nem szabad, sőt veszélyes a vallást fakul-
tativ tényezővé degradálni. (Elég a francia forrada-
lom történetére hivatkoznom.) 

A törvény a jog védője, a jog az erkölcsben gyö-
kerezik, az erkölcs pedig a vallásban. «A törvények», 
mondja Hegel1 «legerősebb óvadékukat a vallásban 
birják». Különben is, egy állam sem keletkezett 
puszta jogtheoriákból, hanem mindig és mindenüt t 
történelmi fejlődést látunk, melyben főtényezők: a 
nemzeti karakter, erkölcs és vallás. Az állam soha-
sem csinálta a vallást, hanem azt mint adott alapot 
találta, melyre épített. 

Az u jabb idők mozgalmai úgy sejtetik, hogy a 
szeparáció minden «civilizált» népnél bekövetkezik; 
de egy sajnos jelenség kíséretében, hogy egyik 
félnek — mint a siami ikrek operációjánál — pusz-
tulnia kell, vagy az elválasztásnál, vagy rövid időn 
belül. 

Vájjon sikerülni fog-e az á l lamnak szerkezetét 
amerikai módra levenni alapjáról és új, megbízható 
alapra fektetni ? Hogy korrupció nélkül a dolog nem 
mehet, az világos, de hogy ezzel a vallás kipusztul, 
vagy magánüggyé válik-e, az épen nem bizonyos. 
Mert a jogál lamban is — még csak ott igazán — 
feltétlenül szükség lesz nyilvános becsületre, polgári 
tisztességre ; ha csak nem az ötletesség, a fátum a 
modern állam ideálja. Ha ugyanis a vallás nem tör 
magának utat a nyilvános élet praxisába, ha meg 
nem valósítja minden téren a kereszténység által 

1 Idézve Hettinger Apologie I. 558. oldal. 

követett igazságosságot, akkor az osztálygyülölség 
versenyre kel a törvényekkel.1 

A modern ál lamban is megmarad az egyén joga 
meggyőződéséhez, így a vallási meggyőződéséhez is. 
A jognak, erkölcsnek, tekintélynek tiszteletét az 
egyénben a vallás őrzi meg, eminens érdeke tehát 
az ál lamnak, hogy a vallási meggyőződés akadály-
talanul kifejezésre juthasson. Mert másként érezni és 
másként cselekedni, nem egyeztethető össze a becsület 
fogalmával. Valakit pedig arra kényszeríteni, hogy pl. 
vallási meggyőződését sértő akcióban vegyen részt 
mint állampolgár, az a XX. században is a te rmé-
szetjog ellen van. Vallási meggyőződés nélkül az 
egyén fegyintézményt lát az á l lamban s könnyen 
megtörténhet, hogy a törvényhozásban nem az állandó, 
örök normák szemelőttartása, hanem egy esetleges 
romlott major i tás önzése lesz az irányadó. Az állam 
egyénekből épül föl, az egyéneknek az államhoz való 
viszonyát legmélyebb gyökerében a vallás szabá-
lyozza. 

A vallás magánüggyé sülyesztése tehát az állam 
elsőrangú érdekeit veszélyezteti. 

III. 
Vallás és iskola. 

A kié a fiatalság, azé a jövő. A nevelés korunk-
ban csaknem teljesen az iskolára szorítkozik. A hir-
telen ránk zúdult társadalmi evolúció következtében 
vagy nem képes a szülő a nevelésre, vagy nem tud 
a modern keretekbe beilleszkedni s egész munká ja 
kárba vész. Ez a körülmény sürgeti, hogy az iskolák 
(különösen a népiskolák) színvonalát emeljük. Az 
állam nagy gonddal lát az iskolák szervezéséhez, 
centrálizálásához. És mint minden későn megindult 
mozgalom, ez a reform is egyoldalú; bizonyos köz-
érdeket szolgáló szempontokat figyelembe vesz, az 
egyéni képzést e mellett elhanyagolja. Kidobják az 
elavult, elsárgult atlasszal, glóbusszal, rossz tanköny-
vekkel együtt az ócska vallást is az iskolából : hiszen 
«a vallás magánügy». A modern, szimultán iskola 
felekezetnélküli. 

Hogy azonban a vallás kiutasítása mily lehe-
tetlen állapotot idézhet elő, két ténnyel fogom meg-
világosítani. Egyik: a tanítás, az iskola tantárgyai 
hiányosak, csonkák a vallás nélkül ; másik : az iskola 
nemcsak tanít, hanem nevel is egyúttal. Ám tessék a 
katekizmust kikapcsolni a tantárgyak közül, tessék 
a papot kiutasítani az osztályokból, a vallás mégis 
csak szegletkő marad, melyre építeni lehet, vagy 
melyen szét is lehet zúzódni. 

Vegyük csak a természetrajzot, a legegyszerűbb 
fűszálban. Addig csak el jutunk valahogy, hogy a 
magocska a földbe hullott. S itt tágranyilik a gyer-
mek szeme s benne előtűnnek a kérdőjelek, honnan 
a fejlődésben nyilatkozó erő, energia ? A «szimultán» 

1 Vogelsang : Die sozialen Lehren. 
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tanító maga is zavarban van, ez nem tartozik a 
tárgyra. 0 rá nézve egy megoldás v a n : ignoramus 
et ignorabimus. I)e ez a nagy ismeretlen már oda-
szánt a gyermek lelkébe egy barázdát : egy sejtés, 
mely helyes megoldás nélkül tévedések áldozatává 
teszi. A kulturférí iú itt kontár rá válik és tojástáncot 
já r . Szellem és anyag, idő és pusztulás, embereredet 
és életcél váj jon olyan kérdések-e ezek, melyeket 
agyonhallgatással meg lehet oldani ? 

S a történelem ? Az emberiség küzdelmei, a rej-
telmes sphinxek, Hellas kulturája, Róma bukása, 
keresztes hadjára tok, tudomány és művészet mind-
mind arról tanúskodnak, hogy a vallás soha sem 
volt magánügy. A vallást az oktatásban mellőzni 
nem lehet, foglalkozni kell vele, ha tetszik, ha nem 
tetszik. 

Viszont, ha atheizmusig menő tanszabadsággal 
kezelik a vallás történetét és tanait, ez sem marad 
nyom nélkül. 

A kijelentésre, hogy nincs Isten, a feljebb való 
fölszabadítva érzi magát az osztó igazság terhétől. 
A gonoszságra haj ló ember megál lapí t ja : tehát nincs 
bűn, csak törvénybe ütköző cselekedet. Az izgatott 
fiatalság nem ismer többé erényt, fölfordulás, anarchia, 
pusztulás minden vonalon. 

A paedagógus világ m á r belátta ennek az ál la-
potnak a tarthatatlanságát, hiszen a statisztikák 
fényesen igazolták a szimultán iskolák iljóságának 
erkölcsi banquerot t já t és sürgeti az ethikai nevelést. 
Külön ethikai órákat kíván, melyeknek célja a karak-
terképzés. Az iskolában fejlődik az egyéniség az 
iskola szelleme szerint. 

A családból a gyermek csak az öröklött — saj-
nos, sok esetben kizárólag rossz — haj lamokat hozza 
magával ; a hasznos és szükséges ismeretek közlése 
közben kellene őt akaraterejének tudatára hozni, 
hogy természetét alakítani, haj lamait mérsékelni 
tudja. Elhibázott dolog a kezelést tisztára a korszerű, 
szükséges körülményekhez viszonyítva adni ; az ember 
természete, képességei bár fo rmájukban változnak, 
a lapjában ugyanazok mindenkor . Ezért kell a neve-
lésben állandó, alapvető eszményekhez fordulni, 
melyek az idő és körü lmény követelményein felül 
állanak. 

Az ethikai nevelésnek nem szolgálhat alapul az 
aesthetikai műveltség. Mert ahhoz, hogy valaki meg-
értse a művész heroikus munkájá t , mellyel a már -
ványba lelket lehel, az anyagot megeleveníti, már 
je l lemre van szükség; szükséges, hogy az élvező ezt 
az anyag és szellem közötti küzdelmet m á r magában 
átélte legyen. A pusztán érzéki csiklandozás lehet 
egy pillanatnyi behatás, de nem a művészet meg-
értése.1 A fizikai erők fejlesztése is vagy párhuzam-
ban áll az akaraterő fejlődésével, vagy egyenesen 

1 F. W. Foerster : Schute und Charakter (Zürich 1907.) 
16. oldal. 

veszélyes az emberiségre. Az ethikai nevelésnek tehát 
ilyen, úgynevezett természetes alapokat hiába kere-
sünk. 

Fejlesztésre, jellemképzésre telítve vannak a 
könyvek, nagy emberek, kiváló tudósok, hadvezérek 
tanulságos életleirásával, de ezek csak az eredmé-
nyeket mutat ják, melyeket az illetők elértek. A föl-
sorolt erények szükségességét, végső megokolását el-
hagyva, mint tüneményes szivárvány, elérhetetlen 
fantóm, fölmerülnek, eltűnnek a gyermek képzetében. 

A nevelés célja egy probléma megoldása. Ez a 
probléma az, miként lehet megegyeztetni az emberi 
élet két egymással homlokegyenest ellenkező szük-
ségletét : a szoros engedelmességet követő társadalmi 
rendet és munkát s az egyén, a személyiség szabad-
ságát, önállóságát.1 Ha ezt meg nem valósítja a neve-
lés, akkor önmagukkal meghasonlott paragrafus-
emberek, vagy nagyratörő — de tulajdonképen hajó-
törésre szánt — emberfölötti lények népesítik be a 
társadalom bizonyos köreit. A gyökeréről leszakított 
erkölcsi nevelés az akaratot veszi munkába az érte-
lem segítségével s mert nem szabad vallással foglal-
koznia, a lelkiismeret művelését figyelmen kívül 
hagyja. így keletkeznek azok a kontrasztos jellemű 
emberek, kik tele vannak jószívűséggel és jó akarat -
tal, de a kiket a körülmények igen gyakran végtére 
is az emberi igazságszolgáltatásnak kezére játszanak. 

Ezért muta tnak a modern paedagógusok a tények 
okszerű kapcsolata folytán arra a jelenségre, hogy 
mennél inkább távolodik az iskola a valláserkölcsi 
alaptól, annál erősebben érezhető egy nagy erkölcsi 
reform szükségessége, mely óvadékát megint csak a 
vallásos megalapozásban találja. Németország protes-
táns paedagógusai erősen lutheránus szellemei köve-
telnek a felsőbb osztályok számára.2 így vezeti rá a 
karakterképzés szükségessége az emberiséget a vallás 
alapvető és elvitázhatatlan jelentőségére. «Úgy, mint 
elvált szülők a közös gyermek gondozásában néha-
néha újra egymásra találnak, úgy fogja a je l lem-
képzés mélyreható tanulmányozása a világi és egy-
házi paedagógia ma annyira elidegenedett faktorait 
új együttműködésre új föltételek mellett egyesíteni.»3 

Egyéniség, becsület, következetesség s az alapul szol-
gáló önmegtagadás állandó értékűvé csak a vallás 
megvilágításában lesznek. 

Az iskola céljának eléréséhez elsőrangú érdek 
tehát, hogy a vallás nemcsak magánügy ne legyen, 
hanem inkább mint önálló tantárgy továbbra is 
teljesítse áldásos hivatását. 

-K-K* 
A vallás a társadalmat gyökerében érinti, az em-

beriség életkérdéseiben elsőrangú tényező. S hogy 
mennyire nyilvános jellegű, mutat ja története, az az 

1 Foerster i. m. 83. oldal. 
2 Idézve Reinhold i. m. 118. oldal. 
3 Foerster i. m. 203. oldal. 
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épen nem új keletű mozgalom, mely csődjei dacára 
még mindig föl-fölveti a jelszót: «a vallás magánügy». 

Luttor Ferenc dr. 

Adatok Bosznia történetéhez a XIX. szá-
zadban. (V.) 

1835-ben Mehmedi Szalihi bedzsibi basa jött 
Boszniába. 0 alatta sem volt békesség. 1836-ban 
Grahova mellett véres harcot vívtak az egyesült herce-
govinai és a szomszédos bosnyák basák Montenegro 
ellen. De a janicsárok még most sem békültek ki 
az ú j viszonyokkal. Sőt bedzsihi basa jelenti Kon-
santinápolyba, hogy nincs reménye a reformok keresz-
tülvitelét illetőleg, ha nem kap u jabb csapatokat. De 
a fölkelők is készülődtek. Vranduk és Zsepcse között 
ütközetre került a dolog. A vezir győzött. Több elő-
kelőt száműzött. Midőn pedig időközben a kért 
segítség megérkezett, teljes erővel neki látott a refor-
mok keresztülviteléhez. A hét bosnyák sandzsákot 
négy szpahiai alajjá alakítja át — «szuvari-redife» 
(lovassági tartalék) név alatt. Minden «alaj» élére 
«miri-alajt» (ezredes) állít és kinevezi az új rendelet 
szerint a tiszteket. Végre a négy alajból két «livát» 
(diviziót) csinál, ezeknek élén áll a «miri-liva». 

Ezek léptek tehát a régi alajbégek, zajimok, 
szpahik helyébe, a kik négy évszázadon keresztül a 
szandzsák-bég jelére az év minden szakában megje-
lentek a kitűzött helyen, bogy mellükkel mint valami 
áthatlan fallal védjék hazájukat és az egész biro-
dalmat. Mindamellett a reformok behozatalára égető 
szükség volt, mert míg a vezirek hatalma és tekin-
télye csökkent, addig a gazdag bégeké növekedett, 
úgy annyira, hogy szabadon akaszthatták, fosztogat-
hatták a keresztényeket és ellenök egyéb jogtalan-
ságot követhettek el büntetlenül. Ezt látván a sze-
gényebb törökök, ők is beálltak a janicsárok közé, 
ezáltal sérthetetlenekké lettek s így ők is szabadon 
garázdálkodtak a katholikusok ellen. 

1842-ben m á r gyakorlatot tartott 3 lovassági alaj 
Travnikban, a negyedik pedig Mosztárban. 

Egy ideig úgy nagyjában békesség ura lkodot t ; 
de ez nem tartott soká. Alig érkezett meg Ozmán 
basa (1845), m á r is lázongani kezdett Nyugat-Bosznia. 
Míg azelőtt Kelet-Boszniával volt baj, mostantól fogva 
a nyugati békétlenkedett. 

Ozmán basa a szpahikat küldte előre a lázadók 
ellen, maga pedig más csapatokkal ment utánuk. Út-
közben hátráló szpahikkal találkozott. «Szégyeljétek 
magatokat! — támadt rá juk keményen. — Császári 
kenyeret esztek és most szaladtok». Sok az ellen-
ség — mondták ezek — és nem tudunk neki ellent-
állni. A vezér előre nyomult övéivel. Szitnica mellett 
futásra kényszerítette az ellenséget. 

Ez után néhány évig békesség lett. 1850 körül 
újból elkezdődött a forrongás, különösen a határ-
széleken. A vezir Hajruddin basa volt, de a szultán 

Omer basát küldte tekintélyes sereg élén, hogy hozza 
be a tanzimat-ot, azaz hogy mindenki különbség 
nélkül tartozik adót fizetni, a törökök pedig nizamot 
(rendes katonaság) is adni. Miután Szerajevóba 
érkezett, meghívta az egész boszniai ejalet-et (parancs-
nokok karát), ahol Hercegovina vezire Sztocsevics 
Ali basa is köteles volt megjelenni. Az ejalet előtt 
fölolvasta a fermant, a mely szerint a szultán őt 
küldi, hogy hozza be a tanzimatot. 

Alig olvastatta föl a fermant, nyugaton m á r is 
kitört a lázadás. Nem kellett nekik az új császári 
rendelet. Omer basa megparancsolta, hog}7 az egész 
ejalet várjon rá Szerajevóban, míg ő vissza nem tér 
Krajinából (így hívták Bosznia nyugati részét). Itt 
csakugyan sikerült neki vérontás nélkül békét terem-
teni s visszatért Szarajevóba, de az ejaletet nem 
találta ott. Elment Tuzla basa, Sztocsevics Ali basa 
és a többiek is. jVlig Omer basa a kraj inaiakkal 
bajlódott, ezek Szerajevóban elhatározták, hogy a 
tanzimatot nem fogadják el és inkább elvesznek 
mindnyájan, de nem engednek. A mit elhatároztak, 
annak keresztülviteléhez hozzá is láttak. Fegyveres 
ellentállásra készülődött Hercegovina, Krajina és a 
Száva vidéke. A hercegovinaiak élén valami Kavaz 
basa állt. Sztocsevics Ali basa kétszinüsködve jelen-
tette Omer basának, hogy nincs Ínyére, a mit Kavaz 
basa tesz. A kraj inaiak vezére Ali Kedics és Kapics 
kadija volt, a Száva mentieké Mehmed basa. 

Kissé hosszasabban szándékozom Omer basa 
viselt dolgait tárgyalni, mer t egyrészt vállalata a 
nagyobb arányúak közé tartozik, másrészt meg 
tanulságosabb bepillantást nyújt az akkori viszo-
nyokba. Pércsics Vince S. J. 

Ó-kori keresztény mozaikok új világításban.l 

I. 
Nem akarok rossz viccet faragni, midőn azt 

mondom, hogy Róma városházában és képzőmű-
vészeti tanácsában ugyanolyan bölcs Nátliánok ülnek, 
mint Schiller színművében szerepel. Mert az átlagos 
szinházközönséget meg lehet győzni a há rom gyűrű 
üres meséjének igazságáról, és Róma vezető köreit 
rá lehet és lehetett venni oly barbarizmusra, mint a 
palazzo di Venezia szárnyépületének lebontására, 
valamint a capitoliumi, Michelangelo által tervezett, 
há rom palotának összeépítésére. Hogy a Capitolium 
összes ős szellemei le nem csapnak a bölcs sindaco 
fejére! De hiába minden sopánkodás, sőt a szak-
emberek összeszorított ökle, meg a művészek tilta-
kozó ülése. A Náthánék bölcsebbnek tar t ják magu-
kat mindnyájuknál . A modern vandalizmus egyik 
munká já t m á r elvégezte, a másikat meg egyhamar 

1 Der Palazzo di Venezia in Rom. Bearbeitet von F. Dengel, 
M. Dvorak, H. Eger. Wien. 1905. 35 fénynyomat, 3 akvarel^ 
84 heliogravür melléklettel. Ára bőrbe kötve 240 korona. 
200 számozott példányban. 
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elvégzi, mert a pusztítás géniusza rohamlépésben 
jár a műemlékek körül is, míg teremtő testvérét 
leláncolják akadémiákkal , miniszeri rendeletekkel, 
koldus tarisznyával. 

Elvégeztetett ugyanis, hogy Sacconinak a Capi-
tolium oldalába a piazza di Venezia felé épített 
Viktor Emmanuel szobrára egyenes, nyílt tekintet 
essék a Corsoról, a palazzo di Veneziához épített 
palazzeto lebontassék. A modern olasz iskolás szob-
rászatnak ez a bombasztikus alkotása, a mely antik 
lépcsőzetek, oszloprendek és ezrekre menő mé-
termázsa bronzok összeeszkábálása, véget vetett a 
a palazzeto ma jdnem ötszázados életének. Sovány 
vigasz, hogy a palazzo másik oldalán a piazza di 
s. Marcon újból felépítik. A ki tisztában van műre -
stauratorok munkájával , illetve az ilyen munka ab-
szolút tehetetlenségével, készségesen lemond róla. 

Mivel tehát a kocka el van vetve és csak hó-
napok kérdése, mikor kerül a palazzeto csákány és 
ásó alá, néhány épérzékű műbarát és műtörténész 
mozgalmat indított az iránt, hogy az immár közel 
jövőben elpusztuló palazzetót legalább részletes és 
hű reprodukciókban és tudományos feldolgozásban 
tartsák fenn az utókor számára. A jelen díszmű 
három Írójának lelkes agitációja révén Ó Felsége 
nagylelkű támogatásával lehetővé vált a palazzo és 
palazzeto úgy történelmi, mint műtörténeti feldol-
gozása és fényes könyvkiadása. A munka 200 szá-
mozott példányban jelent meg s tudtommal csak 
egy példány jutott Magyarországba, a melyet az 
egyetemi könyvtár kértemre szerzett be, a miért 
ehelyütt is őszinte köszönetet mondok. 

Mert nem egyszerű történelmi és műtör ténelmi 
munkáró l van szó, a mint annyi más megjelenik és 
egy műemléknek tudományos feldolgozását nyújt ja . 
Ez mindenesetre benne van ezen műben is s a 
három irónak tudományos tekintélye kezeskedik 
az anyagnak szakszerű, alapos feldolgozásáról. Az 
sem emeli a m u n k a értékét a többi hasonló fölé, 
hogy a palota a királyi ház révén hozzánk is közel 
áll, s mint vatikáni nagykövetségünknek palotája, 
valamint több magyar festőművésznek római otthona 
folytán némi jussunk nekünk is van hozzá legalább 
az érzelmi közösség árán. A mi e munka értékét 
minden szakember szemében különösen értékessé, 
a keresztény régész előtt meg egyenesen korszakal-
kotóvá teszi a Dvorak fejezetének egy kis része, 
a mely az ó-kori keresztény mozaikokat mutat ja be 
egészen új világításban. 

Az egész épület tömb ugyanis három részből áll. 
A hatalmas, várszerű palazzoból, a melyet a velen-
cei származású Barbo kardinális, a későbbi II. Pál 
pápa kezdett építtetni 1455-ben. A palotát IV. Pius 
1560-ban a velencei köztársaságnak ajándékozta, innét 
neve palazzo di Venezia, s Velence bir tokában marad t 
1797-ig, a midőn Velencének Ausztriához való csatolása 
alkalmával a palazzo Ausztria kezére került s maradt 

a mai napig. Tisztára mese azonban, a mit minden 
jól nevelt római cicerone hűségesen leszajkóz, hogy 
az Unita Italia megalkotásakor az olaszok elfeled-
keztek e palota felől rendelkezni s így mint egy 
suttyomban marad t a monarchia birtokában. A pa-
lazzo mellé 1466—69-ig épített kis palota, a palaz-
zeto képezi a tömbben a második részt s ez kerül 
most csákány alá. Mindkét épületnek úgy történelmi, 
mint műtörténelmi értéke megbecsülhetetlen s a 
műben kimerítően van tárgyalva. Az épületcsoport 
legrégibb része, a 336. esztendőben alapított szent 
Márk bazilika, a melyet a palazzo építésekor bevontak 
az épület tömbbe s liosszű időn át a velenceiek 
szűkebb értelemben vett nemzeti temploma volt 
Rómában. A bazilika nem tartozik a legnagyobbak 
közé ; sok restauráláson eseti át ; mégis a megmaradt 
mozaikok Dvorak megvilágításában elsőrangú ténye-
zőkké váltak az ó-kori keresztény monumentál is 
festészet megítélésében. 

Még nem oly régen a műtörténészek általában 
azon véleményen voltak, hogy az ó-kor teremtő 
művészete a kereszténység előtti hellenisztikus kor-
ban befejeződött. Wickhoff1 vezetett a helyes nyomra, 
hogy a római császárság alatt nem csupán tovább 
fejlődött a művészet görög eredmények alapján, 
hanem a művészet számára korszakot alkotó célok 
és utak nyíltak meg. Strzygovski" a keleti műemlé-
keken mutatta ki, hogy a nyugati birodalom szél-
züllésével legalább keleten még nem ért véget a klasz-
szikus művészet evolúciója. Riegl a késői antik ipar-
művészet terén hasonló eredményre jutott.3 Muther4 

a ravennai mozaikokon szellemesen rajzolja a leg-
rafí ináltabb műizlés csúcspontját, nem mint addig 
vélték, a klasszikus szellem hanyatlását és megmere-
vedését. Nálunk Pasteiner a keresztény bazil ikában 
találta meg az ó-kori anlik építészet betetőzését, 
a mint azt Pasteiner alapelveit minden vonalon 
érvényesítve és nyomozva ' a «Religióban»5 k imu-
tattam. Ezen a nyomon indulva el, nem tudtam 
belenyugodni az általános felfogásba, hogy a köz-
ponti elrendezésű keresztény templomok a Pan-
theontól lefelé vezető lejtőn álljanak. Kutatásaim 
igazolták az analógia alapján szerzett érzésemet, 
amint az a «Kath. Szemle» márc.-áprilisi számaiban 
megjelenő t anu lmányomban olvasható. így meg-
növekedve szememben az ó-kori keresztény művé-
szet értéke, az építészet után a festészet terén foly-
tattam kutatásomat. S íme mintha égből szállna le, 
érkezik Dvorak tanulmánya, a mely hasonló ered-
ményre ju t a keresztény mozaikok révén. (Az előző 
kutatókat nem használja fel, nem is említi, mert 

1 Wickhoff: Wiener Genesis. Wien. 1896. 
2 Strzygovski : Klein-Asien, ein Neuland der Kunst-

geschichte. Leipzig. 1903. — Rom der Orient? Leipzig 1901. 
3 Riegl : Spätantike Kunstgewerbe. Wien. 1902. 
4 Muther: Studien u. Kritiken. Wien 1900. 
s Religio 1909. 13-21. sz. 
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talán egész más területen mozog.) Szóval rövidesen 
más képünk lesz az ó-kori keresztény művészetről 
és főleg annak belső értékéről, mint volt eddig. 

Dvorak mindenek előtt megállapítja, hogy egy 
specialis ó-kori keresztény festőiskola volt Rómában, 
a melynek alkotásai minden egyébtől helyi sajátos-
ságaikánál fogva elütnek. Keletről-Nyugatról befolyá-
sok érik, de nem tagadja meg önmagát, legfeljebb 
magába olvasztja, hol előnyösen, hol hibásan. Ez az 
iskola átveszi az antik örökséget, de nem sokáig 
marad meg annak kereteiben. Már maga a keresz-
tény művészetnek különleges célja ú jabb csapá-
sokra tereli. S jó ideig, szépen emelkedőben van, 
sőt, más formában ugyan, de elvben közösen, felér 
a XVI. századi festészet magaslatára, hogy végre a 
népvándorlás hul lámaiban merül jön el a VIII. szá-
zadban. Ezen bizonyítás nem okmányok alapján 
történik, hanem a különböző mozaikok stílusának 
beható elemzésével. E stilkritikai munka nem könnyű 
és élvezetes, különösen nem Dvorak kezében; való-
ságos német alapos szakkutatás minden nehézkes-
ségével és elvont elmélkedésével, de végre is alapos 
és célravezető. Fieber Henrik. 

"Laskai Ozsvát erkölcsi példatára. 
Laskai Ozsvát «Riga salutis» cimű prédikáció-

gyűjteményének befejező része, a «Quadragesimale» 
kötet (első kiadása: Hagenau 1498.), függelék gya-
nánt a hitszónokok használatára szánt bőséges erköl-
csi példatár t tartalmaz. A gyűjtemény cime egy-
szerűen: «Exempla sive miracula.» Laskai Ozsvát-
nak ezen példatára az egyedüli teljes példatárunk a 
középkorból; ép azért figyelmet érdemel. Kódexeink 
közül, mint azt Horváth Cyrill dr. kimutatta,1 az 
1510-ből származó «Példák könyve» készült ilyen 
példatárnak, de csonka maradt s mint ilyen a 
«Discipulus» néven ismeretes Herolt János, német 
dominikánus, «Promptuar ium exemplorum» cimű 
kettős példatárának a kivonata. 

Épen a nálunk is sokat forgatott «Discipulus» 
prédikációihoz járuló példatár lebeghetett a szeme 
előtt Laskai Ozsvátnak, midőn prédikáció-gyűjte-
ményéhez szintén ilyen erkölcstanító példatárt csatolt, 
hogy ezzel is megkönnyítse az igehirdetők munkájá t . 
Laskai Ozsvát előtt csupán a két dominikánus hit-
szónok, a XIII. századbeli Martinus Polonus (Marcin 
Polák) és Herolt János (f 1468.) prédikációi jelentek 
meg ilyen példatár kíséretében. Kéziratban és nyom-
tatásban egyaránt közkézen forgott ugyan számos 
középkori példatár, de azok önállóan láttak nap-
világot, nem pediglen prédikációkkal kapcsolatban. 

1 Codexirodalmunk példái s a példák könyve (Prog-
rammértekezés a bajai főgimn. 1891—92. évi Értesítőjében.) — 
Horváthnak azon botlására, hogy «Promptuarium exemplo-
rum» helyett következetesen «Speculum exemplorum»-ot 
mond, már ismételten rámutatott Katona Lajos dr. 

Sőt mi több, magának Heroltnak a példatára is 
eredetileg egymagában forgott közkézen. Kéziratok-
ban mindig külön találjuk e példatárt. Még pedig 
eredetileg két külön példatárt képezett a «Promptu-
ar ium exemplorum:» a) «Promptuar ium exem-
plorum discipuli.» — bj «Promptuar ium discipuli 
de miraculis beatae Mariae virginis.» Csak mikor 
Heroltnak 1440. tájáról származó prédikációi — 
«Sermones de tempore et de sanctis» — nyomtatás-
ban is megjelennek, csatolta a kiadó a példákat füg-
gelék gyanánt a prédikáció-gyűjteményhez, még 
pedig akként, hog}' az eredetileg" két külön példa-
tárt «Promptuar ium exemplorum» közös címmel 
összeforrasztotta.1 

Laskai Ozsvát példatára, mint m á r jeleztem, betű-
rendes példatár. Ámde Laskai Ozsvát nem a rend-
szó alapján fűzi az abc fonalára a maga példáit, 
mint az többi közt a «Scala coeli»-ben látható, 
hanem a példák egész címének kezdőbetűje szerint 
csoportosítja azokat, mire Étienne de Besancon 
(f 1294.) «Alphabetum narra t ionum» cimű példa-
tárában találhatott mintát. Laskai Ozsvátnál min-
denik betűre négy-négy példa j u t ; egyedül az I 
betű alatt találunk ötöt is. A példatár 89 szám alatt 
összesen 88 történetet foglal magában ; ugyanis a 
27. és 70. példának csupáncsak a címe elütő, 
különben szórói-szóra ugyanegy legenda. 

Tartalmát tekintve igen változatos a példatár. 
A «Vitae Patrum» keresetlen elbeszélései mellett 
hellyel-közzel az apokrif iratok naiv hangja csendül 
meg. Képviselve vannak nagy szent Gergely dialógjai 
is. A példatárnak zömét azonban a szentek legen-
dáiból veit részletek teszik ki. Különös előszeretet-
tel használta föl a ferencrendi Laskai Ozsvát szent 
Ferenc legendáit és egyéb ferences legendákat. 
A szentek legendáin, vértanúk élettörténetein s 
egyébb csodatörténeteken kívül tanító célzattal bíró 
erkölcsi példák, köztük keleti eredetű példázatok 
is szerepelnek a példatárban. Sőt akad a példa-
tárban egy valóságos fableau, mely más változatban 
manapság is élő anekdota ; ez a példatárnak 15. 
darabja. 

Laskai Ozsvát példatárának főforrása a «Specu-
lum exemplorum.» Csekély kivétellel a középkor-
nak ezen legnagyobb és legelterjedtebb példatárából 
veszi át Laskai Ozsvát a maga példáit, többnyire 
cimestül-mindenestül. Még a ferences legendákat 
is a «Spéculum exemplorum» közvetítésével vette 
föl a maga példatárába. 

A «Speculum exemplorum»-ról bátran el lehet 
mondani , hogy az a középkori példatárak betető-
zője. Ezen példatár tíz főfejezetre, úgynevezett dis-
tinctiókra tagozódik és ezen tíz distinctióban felöleli 
a korábbi példagyűjtemények anyagát is, kezdve a 
«Dialogorum libri IV» s a «Vitae Patrum» elbeszélé-

1 Zeitschrift für kath. Theologie. Innsbruck. 1902. S. 422 
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sein, egészen a szerző korából vett példákig. A kö-
zépkori példatárak közül értékesítve vagyon benne 
többi közt Jacques de Vitry, Étienne de Bourbon, 
Thomas de Chant impré («Apiarius») és Johannes 
Junior («Scala coeli») gyűjteménye. A «Speculum 
exemplorum» szerzője határozottan nem ismeretes. 
Némelyek tévesen Aegidius Aurifaber karthauzi szer-
zetest tartják a példatár összegyűjtőjének. Valószinübb, 
hogy valami Henricus nevű szerzetes vala a példa-
tárnak szerkesztője, ki a win'desheimi kolostor kör-
nyékén élt.1 

A «Speculum exemplorum»-on kívül még há rom 
rendbeli forrása ismeretes Laskai Ozsvát példatárá-
n a k : «Vitae Patrum», Jacobus a Voragine legenda-
tára és Antoninus krónikája. A «Legenda aurea»-ból 
vette át Laskai Ozsvát például az antiochiai Pelagia 
legendáját (10. darab.) Ezt fel is tünteti a tar talom-
mutatóban (Conversio mirabilis pelagie in legenda.) 
Az egész példatárban ez az egyedüli eset, hogy 
Laskai Ozsvát idézi közvetlen forrását. Marina legen-
dája, a példatárnak 64. darabja, úgy ahogy előttünk 
áll, contaminatio a «Legenda aurea» és «Vitae 
Patrum» szerkezetéből ; közvetlen forrására nem 
akadunk. Antoninus krónikájából (Chronicon sive 
Opus historiarum. P. II. tit. 15. cap. X. §. 9.) való a 
példatár 62. darabja, Eufrosina legendája. Eddigelé 
még nem tudtam ráakadni a példatár darabjai 
közül Placidus - Eustachius legendájának, továbbá 
egyiptomi Mária végtelenül elnyújtott életiratának a 
közvetlen forrására. Ezen legendák összehasonlító 
irodalomtörténeti jelentőségüknél fogva különben is 
behatóbb kutatásra késztetik az embert. Ezen legen-
dák, valamint Laskai Ozsvát példatárának néhány 
másik darabja is, különféle változatokban kódex-
i rodalmunkból is ismeretesek. 

A példatárnak céljára is világot vet Laskai 
Ozsvátnak fölfogása a példákról s azok használatá-
ról, mi leghívebben nyilatkozik meg «Gemma tidei» 
cimű prédikáció-gyűjteményének (Hagenau 1507.) 
bevezetésében. Miután oktatást adott a hitszónokok-
nak, hogy igyekezzenek a hallgatók tudásvágyát föl-
kelteni és figyelmüket ébrentartani, hozzáteszi : «Sua-
deo denique ne spernantur exempla ijsdem sermo-
nibus connexa populo referenda: predicatore forte 
t i tubante sic realiter fuisse, quia absque conscientie 
scrupulo in sermonibus visa ut visa, audita ut audita 
scripta etiam prout conscripta plebi sane reci-
tamus intentione dummodo recta et mente devota 
ad magni dei honorem ac proximi utilitatem. Quibus 
quippe exempla et miracula vivida quasi sunt 
documenta. Vestigia i taque exemplaris vite christi 
imitantes qui in plerisque passibus evangelicis 
interseruit miracula et frequentius parabolarum 
paradigmata. Et siccine laboriosa valde predicatione 

1 A «Speculum exemplorum»-ról Kruitwagen Bonaven-
tura, hollandi franciskánus, irt érdemes monográfiát, melynek 
második részében a szerzőség kérdését is bővebben tárgyalja. 

et pia morte nostrarum peregit salutem animarum.» 
Krisztus Urunkat állítja oda példaképül, de persze 
elfelejti Laskai Ozsvát is, meg a többi középkori 
hitszónokok is, hogy Üdvözitőnk a maga példa-
beszédeit nem kötötte se időhöz, se helyhez, se 
névhez. 

Miként e középkori hitszónokoknak egyáltalában, 
úgy Laskai Ozsvátnak is a példák közbeszövésével 
célja elsősorban az oktatás, a mellett azonban a 
szunyókálásra haj landó hallgatóság figyelnének a 
fölébresztése is. Szem előtt tart ja a horatiusi elvet: 
«Omne túlit punctum, qui miscuit utile dulci». Föl-
fogásához híven szép számmal föl is használja pré-
dikációiban az erkölcstanító példákat. «Biga salutis» 
cimű prédikáció-gyűjteményében a «Sermones do-
minicales» sorozat 112 szentbeszéde nem kevesebb, 
mint 197 példát tar ta lmaz; a «Quadragesimale» 
kötetben a példatáron kívül még 147 példa található ; 
úgyszintén a «Sermones de Sanctis» kötet szorosan 
vett legendái mellett is akad számos erkölcstanító 
példa. Végül a «Gemma fidei» gyűjteményben 180 
példát vett föl prédikációiba. 

Érdemesnek tartom megemlíteni, hogy Laskai 
Ozsvátnak prédikációiba szőtt példái közül néhányat 
átvett Maior S. J., a «Speculum»-nak általa készített, 
átdolgozott és bővített kiadásába.1 

Magának a példatárnak is kimutatható némi 
hatása, még pedig kódexirodalmunkban. Bizonyság 
rá a Nádor-kódex, melynek szent Elek legendája a 
a példatár megfelelő darabjának, a 60. példának a 
fordítása. Eszerint módosítást szenved Toldy Ferenc 
állítása, ki a Nádor-kódex ezen legendájának köz-
vetlen forrása gyanánt a «Legenda aurea» szövegéi 
jelölte meg.2 Szent Elek legendája nem egyenest a 
«Legenda aurea»-ból, hanem Laskai Ozsvát példa-
tárának közvetítésével került bele a Nádor-kódexbe. 

Laskai Ozsvátnak kódexirodalmunkra való ha-
tását ezideig még senki sem tanulmányozta ; pedig 
m á r a fölhozott példából is sejthető, hogy érdemes 
lenne ezirányban is foglalkozni Laskai Ozsváttal. 

Timár Kálmán. 

R ó m a . A pápa helyzete a Vatikánban tűrhetetlen Tzgyház 
kezd lenni. — «Non est pax impiis». Az istentelen em- v j i j „ 
berek ki nem állhatják a békél. Lelkük békétlenkedik / ® 
és szakadatlanul háborog s legfőbb életeleműknek azt « ron t j a 
tartják, hogy az istenfélelem békéjének élvezőit zaklassák 
és megsemmisítsék. A csábító és lázító gonosz lélek és 
az ő hatalmába került, Kain esete óta hány millió és 
millió példa igazolja ezt a mindennapi tapasztalást ! 
A dolog Rómában, kivált mióta az örök város az isten-
telenség uralmának végleges megállapítására törekvő 
forradalom kezébe került, évről-évre, szakadatlan soro-
zatban ismétlődik. A magasabb szellemi életből kizök-

1 Magnum Speculum Exemplorum. Coloniae-Agrippinae. 
Anno MDCCI. 

2 Nádor-codex. Buda, 1857. 34. 1. 
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kent és lebukott emberek, kik magukat a «szabad-
gondolkodás» hangzatos cime alatt valami kiváltságosán 
fensőbbséges lényeknek tartják, Rómában Giordano 
Brúnót, a pantheista és cinikusságokban gyönyörködő 
«filozófot» választották és tűzték ki a jövő idők nem-
zedékei számára eszményképül és ennek a Jézust imádó 
katholikus egyházzal szembe szögezendő «elzüllött em-
b e r i n e k tiszteletére1 társaságot, a Giordano-Bruno-
Társaságot alapították, mely február 17-én minden esz-
tendőben zászlós «díszkörmenetet» rendez Róma utcáin 
át a Campo dei fiori-ra, a hol Giordano Brúnó máglyán 
végezte be gyűlölködő életét.2 Ezt a körmenetet ezidén 
is megtartották Rómában. A «Tribuna» 60.000 rész-
vevőről beszél. Ide számította bizonyára a bámulókat 
is. A «Corriere d'Italia» 6000-re szállítja le a bámulókkal 
együtt a reklámszámot az egész országból. A szám 
egyébiránt nem dönt. Döntő tényező a jelen esetben az, 
hogy mit, hol és hogyan tettek az egyház ellenségei 
Róma utcáin végig és a szent Péter-templom közelében, 
a pápa lakásának ablakai előtt ? 

A Giordano-Bruno-Társaság, a melynek Caetani 
herceg nagy önteledtségében Mecaenásává szegődött, a 
szent Péter-templom közelébe férkőzött és ott, a pápai 
lakosztály ablakai alatt, a «Porta Angelica» mellett, a 
pápai svájci testőrség laktanyájával szemben új helyi-
séget szerzett, azzal a célzattal, hogy azt végleges helyi-
séggé rendezi be, tornyot építtet rá reflektorral, vagyis 
fényszóró készülékkel, mely a pápa szobájába fogja a 
szabadkőműves világosságot beerőszakolni. Azt mondják, 
hogy ez van nyíltan tervbe véve. A titkos tervekről még 
hallgat a krónika, pedig azok között igazán furcsa, az 
európai civilizációra igen furcsa világot vető dolgok is 
lappanghatnak, például a Vatikánnak és a szent Péter-
templomnak légbe röpítése pápástól, szent Péter sírjával. 
Nos hát ilyen ponton ütötte föl tanyáját a pokol elő-
őrse s ebből a tanyából indultak ki a vezérek a Giordano 
Brúnó-féle tüntető menet vezetésére. Mondani sem kell, 
hogy ki lett «abasso» és kik és mik kaplak «evvivá»-kat. 
Pap nem mutatkozhatott az utcán, mert a — dolog leg-
enyhébb oldalát véve — meggyalázták vo lna . . . Ezek-
után mindenki egészen természetesnek fogja találni, 
hogy az «Osservatore Romano», a Vatikán nézeteinek a 
közlönye, tarthatatlannak jelenti ki a pápaság jelenlegi 
helyzetét. «Nein lehet eltűrni, hogy szent Péternek ez a 
széke, melyről az igazság szózata hangzik szét, maga 
körül a tévedés és gonoszság százféle szószékét lássa 
fölgyülemleni ; nem lehet eltűrni, hogy az apostolok 
sírja fölött, a mint egy újságlap tegnap tette, szentség-
törő párhuzamot vonjanak szent Péter apostol és a 
nolai aposztala között, vágyakozással ama nap iránt, 
midőn a szent Péter-templom kupolája alatt Giordano 
Brúnó szobra lesz fölállítva. Nem lehet eltűrni azt, hogy 
a Rómába zarándokoló vallásos emberek Róma utcáin 
az egyház ellen gyűlölettől izzó bandákkal találkozzanak, 
melyek a legszentebb dolgokat és neveket káromolják. 
A katholikus világegyház legfőbb érdeke ideiglenes ki-
segítő eszközöknél állandóbb, abszolút értékű biztosíté-
kokat követel. Ilyen körülmények között elégséges ismét 
és ismét rámutatni a helyzetben rejlő képtelenségekre, 

1 Egyik munkájának cime «A diadalmas barom». 
2 Kálvin és Béza sem tudtak vele Genfben megférni. 

a tisztán látó lelkek egészséges érzékére és becsületes-
ségére, valamint a történelemnek, az emberiség e fen-
sőbbséges igazságszolgáltatójának gondjára kell rábízni 
a következtetések levonását». Ezek után most már min-
denki tudhatja, mi az értelme a lapok ama híradásának, 
hogy a pápa Merry del Val államtitkár útján jegyzéket 
küldött külföldi képviselőihez a különféle államokban. 
A katholikus világnak egyhangúlag tiltakoznia kell ama 
gyalázatos üzelmek ellen. A pápaság számára bizton-
ságot, igazit, föltétlent kell követelnünk! 

* 
R i o J a n e i r o . A brazíliai köztársaság egyik elnök-

jelöltjének bírálata az áj francia vallásügyi állampolitika 
fölött. Braziliában két jelölt áll egymással szemben a 
köztársaság elnökségére való törekvés küzdelmében : 
Ruy Barbosa, szabadságtisztelő, vallásos ember és Hermes 
de Fonseca szabadkőműves. Ez az utóbbi ellenfele ellen 
a többi közt azzal agitál, hogy mivel a keresztény 
valláshoz ragaszkodik, hát «reakcionárius, sötétenc» stb. 
Barbosa válasza alapos kioktatása ellenfelének a sza-
badságtisztelő állampolitikából. «A szabad államban élő 
szabad egyházaknak az elve kétféle, ellentétes módon 
kerül alkalmazásba : francia és amerikai módon. Ez az 
utóbbi, mely őszintén tiszteli a szabadságot, nem fél a 
katholikus vallás terjedésétől, mely az Egyesült-Államok 
legnépesebb hitvallása és benne az Egyesült-Államok 
magas fokú civilizációjuknak és társadalmi szilárd-
ságuknak egyik nagy tényezőjét látják. Az előbbeni 
(Franciaország), melyet a «klerikalizmus» örök agyréme 
ostromol, szakadatlanul nyugtalan, támadja a vallást és 
zsarnokoskodik ellene. Franciaországban, köztársasági 
szabadság cégére alatt, a XX. század a zsarnoki önkény 
ijesztő kihágásaival találkozik, mely ebből az országból 
a szerzetes rendeket száműzte. Abban a másik ország-
ban, az Egyesült-Államokban pedig ott a tengeren túl 
az üldözést szenvedettek összegyülekeznek és a szerzetes 
rendek békében tovább fejlődnek, jótékony tevékeny-
séget fejtenek ki legcsekélyebb felhő nélkül látóhatá-
rukon. A legteljesebb szivélyességgel ülnek római prelá-
tusok és a szent kollégium biboros tagjai Boosevelt 
asztala mellé, a ki egyetlenegy vasárnap se mulasztaná 
el, hogy hitvallásának templomában az istentiszteletben 
részt vegyen. Ez az a vallásszabadság, melyet mi Brazília 
alkotmányába beiktattunk. 

Ez a vallásszabadság az állami iskola programm-
jából kihagyta ugyan a vallásoktatást; azonban nem 
engedi meg, hogy az iskolai tanítás és a tankönyvek 
vallástalanságot és hitetlenséget hirdessenek. Ez a vallás-
szabadság nem ellenzi, ha a szülők akarják, hogy a 
lelkipásztorok vallásoktatást adjanak, magában az 
állami iskolában, a többi tantárgyakra szánt órákon 
kívül. Ez a vallásszabadság nem kötelezi ugyan tenge-
részeinket és katonáinkat, hogy vallásuk kötelességeit 
teljesítsék ; de nem menti föl másfelől a kormányt a 
gondoskodás terhe alól az iránt, hogy tengerészeink és 
katonáink részrehajlatlan eljárással részesüljenek a szent 
szolgálat jótéteményeiben. Ez a vallásszabadság eltiltja 
az államot attól, hogy ő vallásoktatást adjon; de nem 
tiltja el őt attól, hogy ennek a (lelkipásztorok által adott) 
vallásoktatásnak erkölcsi hasznát közvetítve támogassa, 
pártfogolva a vallásnak szentelt házakat. Egészen igy 
gyakorolják az Egyesült-Államokban ezt a semlegességet 
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a hitvallások között, melyet sohasem tekintettek az állami 
atheizmus és anyagelviség nemzeti vallásának, hanem 
kifejezésének tartották azt annak, hogy az állam illeték-
telen vallásoktatásra és hogy tiszteletben részesüljenek 
a különféle vallású emberek társaságai. A brazíliai 
alkotmány ebből a forrásból merített és nem Francia-
országéból. Nekünk nem Franciaországba, hanem az 
Egyesült-Államokba kell menni tanulni elhatározásokat 
és megoldásokat. A francia politikában mindez bosz-
szantó, reakcionárius, erőszakos ; az amerikai politikában 
ellenben minden igazságos, jótékony, bekét alapitó». 

így a brazíliai köztársaság szabadságtisztelő elnök-
jelöltje. Versenytársa, a szabadkőműves tábornok, ter-
mészetesen francia mintára, a megnyomorítás irányában 
ígéri Braziliában a vallás sorsának intézését. Melyik 
tog fölülkerekedni ? ! 

* 

N e w - Y o r k . Módosulás a zsidóság érzelmi világában 
Jézus iránt. Ha hinni lehet a «The North American 
Review»-nak, a zsidóság érzelmi világában Jézussal 
szemben változás állt be. Az ú. n. neológ irányzat 
körében, a nélkül, hogy Jézusnak akár istenségét, akár 
világmegváltói küldetését elismernék, divattá kezd lenni 
Jézusban az ószövetségi prófétáknak folytatását látni. 
Singer Izor tanár saját tapasztalásából merítve tesz 
tanúságot e mellett a zsidó gondolkodásnak a módo-
sulása mellett. «Mikor én gyermekkoromat éltem — úgy-
mond — a minek körülbelül 30—35 éve, ha szülőváro-
somban atyám vagy a hitközségnek valamely más tagja 
a szószékről Jézus nevét hallotta volna említtetni, nagy 
megütközéssel tiltakozott volna ellene s azonnal el-
hagyta volna a szent helyet s a rabbit állásától bizo-
nyára megfosztották volna. Manapság nem ritkaság 
már sok zsinagógában hallani Jézus dicséretét». 1899-ben 
dr. J. X. Funk kezdeményezésére, több zsidó előkelőség, 
kiváló hittudósok, történetírók és bölcselők Európából 
és az Egyesült-Államokból fölszólítást kaptak, monda-
nának hitsorsosaiknak Jézusra vonatkozó tanításáról 
véleményt. Kohler dr. feleletében kijelenté, hogy Jézus 
mintája volt az istenességnek, az odaadásnak és aláza-
tosságnak és hogy a jelenkor zsidói számára ő hason-
líthatatlan szépség eszménye. Max Nordau mondása 
pedig az, hogy «Jézus — lélek a mi lelkünkből, test a mi 
testünkből». Theodor Reinacli benne a régi próféták 
munkájának folytatóját látja s ebben a véleményben 
osztozik vele Jacob H. Schiff. így az idézett «Review». 
Hogy mire lesz ez jó, ki tudná megmondani. Igv, magá-
ban tekintve, a dolog bizonyára nem őszinte, hódolatos 
közeledés a keresztény valláshoz, hanem a zsidó szellem 
üzérkedése Jézus szentséges nevével. —y—la. 

A m a g y a r vallási jog és f e rdesége i . Irta: 
Virágh Gyula dr. ügyvéd. Budapest, 1910. 94 1. Ára 
1 kor. 50 fillér. 

Ez a mű nem éppen kellemes hangulatot keltett ben-
nem. Nem azért, mivel szerzője akár csak egy hitvány 
bagatell-perrel, úgy bánik el a vallással általában, ne-
vezetesen a kath. vallással és intézményeivel ; azért se, 
hogy míg azt látom, hogy a zsidó sehol, még a szabad-
kőmíves páholyban, de még a szociáldemokráciában se 
vetkőzik le zsidó szimpátiáiból s ott is zsidónak marad ; 

addig ebben a műben egy «az államnál elkönyvelt római 
katholikus polgár» kilép a térre s ország-világ előtt 
értéktelen holminak minősíti vallását. Mondom, mindez 
nem hangolt kellemetlenül, ehhez hozzá vagyok szokva az 
irodalmi téren. Egészen más hatott rám visszataszítólag; 
bántott az az alacsony értelmi színvonal, az a járatlan-
ság, mely a legfontosabb, vagy legalább is a komoly 
és tanult férfiak által igen fontosaknak tartott kérdé-
sekről szóló nyilatkozataiban jelentkezik. 

Ezt rösteltem igazán és mivel intelligenciánk so-
raiban nem egyszer találkozunk azzal a jelenséggel, hogy 
arról beszélnek, a mihez nem értenek, tollra is vettem 
a művet, hogy röstelkedésemnek kifejezést adjak. Tár-
gya, mellyel foglalkozik, komoly és fejtegetésre méltó: 
ujabb vallásügyi törvényeink hiányai és tökéletlenségei. 
Vitatja a szülők természetadta jogát gyermekeik vallási 
nevelése s hovátartozása körül. Kifogásolja, hogy a ter-
vezett polgári törvénykönyv is mai állapotában akarja 
hagyni a vallási kérdést, mint állami szükségjogot s 
hasonlókat ; mind olyan kérdések, melyeket pro és contra 
vitatni lehet és a melyeknek magyar megoldásához tényleg 
sok szó 1er. 

Virágh is vitatja, de milyen célzattal? Azzal, hogy 
minden vallást s miután ezzel foglalkozik legtöbbet, 
első sorban a kath. vallást, ha tehetné, kiűzné a világ-
ból. Nagy cél ez, t. ügyvéd úr s önnek a szellemi hipo-
tékája, úgy látom, ahhoz mérve nagyon kicsiny. Minap 
egy felolvasást küldtek be nekem egy vidéki városból, 
melyet a Kunfi Zsigmondék köréből egy elvtárs tartott 
ott a szekularizáció dolgában. Szakasztott ugyanazok a 
gondolatok, mint ebben a műben, különösen a vége 
felé, mintha csak egy és ugyanazon nyomatott blan-
ketta után dolgoztak volna. No hát egy jogvégzett fér-
fiútól akár a közéleti tények mérlegelésében, akár a 
történeti fejlemények ismeretében és megítélésében, akár 
a filozófiai kérdések felfejtésében több tudást, nagyobb 
elmélyedést és nyilatkozatainak közrebocsátásában több 
komolyságot várunk. Nem elég ehhez, hogy valaki 
szabadgondolkozó legyen — köztünk legyen mondva, 
az ember máskép, mint szabadon nein is gondolkoz-
hatik — mondom nem elég ehhez a vallás lekicsinylése 
és ügyvédi rutin a frázisos beszédben ; kell tudni hé-
lyesen gondolkodni és rengeteg sokat is kell tanulmá-
nyozni, hogy az ember ismerje a kérdést, melyről né-
zetet akar magának alkotni. 

Könnyű volt az 1730 óta hozott vallásügyi törvé-
nyeinkben magát tájékozni s hiányaikra rámutatni, igen 
sokan tették ezt már s nem is olyan sok az a törvény. 
Nehezebb azonban abban a többi kérdésben tájéko-
zódni, melyeket fejtegetése folyamán garmada számra 
fölvet s amúgy lóhátról nézve rövidesen elintéz. Sem 
rövidesen, sem tanulás, sok tanulás nélkül azokat el-
intézni nem lehet; de még hozzájuk szólni sem, vagy 
legfelebb is úgy, gondolomformán, mint ebben a műben 
olvassuk. Még azt sem mondhatom, hogy a hit-
ellenes tudósok tanulmányozásának valami nyomával 
találkoznám nála, akik eszmét eszmével állítanak 
szembe s tévedéseikben is mély gondolkozásnak a jeleit 
mutatják, még ennyit sem találok, mintha egész eszmei 
világát csupán bizonyos pesti újságok olvasásából gyűj-
tötte volna. És ilyen készlettel veti magát neki oly 
problémáknak, melyek lángelméket, mély gondolkozókat 
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tettek próbára s azok is vagy csak óvatosan nyilat-
koztak róluk, vagy semmiesetre sem oly apodiktice, 
mint a mü szerzője teszi. 

S ez volt röstelkedésemnek második oka; mert 
köztudomásúlag nemcsak az egyházi anyakönyvben, 
hanem még «az államnál római katholikusnak elköny-
velt polgároknál» is a világ bizonyos szerénységet szo-
kott föltételezni s olyan fellépéseket, a minőt például a 
napokban Waldapfelnél Heinrich Gusztávval szemben 
tapasztaltunk, úgy hallom ezt mindig, csak némely izrae-
liták szoktak rögtönözni. 

A szerző még fiatal ember lehet, a kinek még sokat 
kell tanulnia és tapasztalnia. Lehet azonban s megvallom 
ama bizonyos l'ölolvasás s müve eszmei tartalmának 
feltűnő rokonsága miatt egy gondolat motoszkál fejem-
ben, lehet, hogy csak a Kunfiak megbízásából, esetleg 
megrendelésére irta, gondolván, hogy az ügyvédnek, ha 
védelemre szólítják, védeni kell, illetőleg támadni, a 
jelen esetben akár a saját «az államnál római katholi-
kusnak elkönyvelt» voltát is. 

Ha így volna s nem tudom, nem ezért irta-e ki 
könyvére, hogy «fővárosi ügyvéd», akkor természetesen 
tudományos szempontból egy szót se ejtenék róla; de 
akkor is arra figyelmeztetném, hogy a védő ügyvédnek, 
ha főbenjáró perben szerepel vállal, sokszor igen sokat 
kell tanulnia, különösen kutatnia ; ö meg egyáltalán 
ezt sem tette. 

Mindjárt első soraiban marxistának, a történelmi 
materializmus hivének mutatkozik be, a ki szerint «az 
emberi társadalmat mozgató legfőbb tényező, az ember 
egész történetének minden korszakán keresztül a gaz-
dasági elrendezkedés kérdése volt» s ezzel igazolja 
Jehlicskának a «Religióban» most folyó fejtegetéseit, 
hogy a magyar szociáldemokrácia semmit sem tanul, 
hanem az elavult, régi állásponton vesztegel. Szerinte 
«az évezredeken keresztül folyt vallási villongások, a 
vallási háborúk sem voltak egyebek, mint az emberiség 
egyes társadalmi csoportjainak küzdelme a többi csoport 
ellen, nem annyira a saját meggyőződésüknek a több iekre 
való ráerőszakolása, mint inkább a rajtuk való hatalom 
megszerzése céljából». Ezt bizonyosan csak úgy hallotta 
valahol, mert a vallásháborúknak nem ez a leszűrt tör-
téneti tanulsága. 

«Ma az Isten eszméjével való foglalkozás tudo-
mánytalan» (6. 1.), de azért helyesli azt az «egyéni benső 
meggyőződést, mely a természettudományok s egy vallás-
alapítónak Istenről nyújtott tanításai alapján egy müveit 
emberben lassan kifejlődik» (50. 1.). A vallást «végtelenül 
magasztos és csodálatraméltó emberi tulajdonságnak» 
mondja (65. 1.), de helyesli az «egyáltalán mindenféle 
vallásnak, mint társadalmi tényezőnek kiküszöbölésére 
irányuló törekvést» (6. I.) és azt tartja, hogy «az államnak 
nem vallásos, de müveit és kristálytiszta becsületérzéssel 
és mindenekfölött az összes vallások fölött álló krisztusi 
emberszeretettel átitatott (ez a legmodernebb kifejezés !) 
polgárokra van szüksége». (51.1.) Nem érzi az elválasztás 
lehetetlenségét az erkölcs és vallás, a magán és nyil-
vános egyén között. 

A hitről csak annyit tud, hogy az «minden embernek 
oly benső lelki finomságokon alapuló véleménye, nézete, 
kétségeskedése, érzése s mindezekből folyó meggyőző-
dése (?), a melyet legtöbbször az illető maga sem tud 

kellőleg kifejezni s még kevésbbé megokolni». (8. 1.) 
«A vallás és tudomány kizárják egymást : a mit az 
előbbi ellentmondást nem tűrő határozottsággal állít s 
dogmaként hinni parancsol, azt az utóbbi egyenesen 
valótlanságnak s lehetetlenségnek jelenti ki, kivéve a 
világot teremtő Isten fogalmát.» (49. 1.) Igazán megadta 
neki ! De hát látnivaló, hogy nem is gyanítja, miről 
beszél ! Azért neki természettudományi és filozófiai 
kérdés, hogy «a hit vigasza jobb-e, mint a teljes valóság 
megismerése s kevesebb csalódást és több életörömet 
okoz-e a hit, mint a természettudomány?» (13—4. 1.) 
Pedig még Schopenhauer is halálos ágyán Isten után 
sóhajtozott és a vén atheus Strauss D. Piátónak a lélek 
halhatatlanságáról szóló müvét forgatta. 

Nem csoda, ha a szülők természetadta jogát gyer-
mekeik fölött úgy értelmezi, hogy a szülő «hadd nevelje 
gyermekét olyan vallásfilozófiái szellemben, a milyenben 
akarja» (51. 1.) ; nem tudom van-e gyermeke s meg-
próbálta-e ezt a módszert raj ta? S nem csoda, ha apo-
diktice kimondja: «el kell törölni az iskolák kötelező 
hitoktatását s a vallás anyakönyvvezését». (52. 1.) 

Ideálja «a különböző vallású egyének közti ellen-
tétek elsimítása s a vallások egybeolvadásának folya-
mata». (10. 1.) Ugyan próbálja meg ! A vallásszabadságot 
így képzeli : «Igazi vallásos meggyőződésre az állam-
polgárok milliói csak akkor fognak szert tenni, ha tel-
jesen szabadon, minden ellenőrzés nélkül követhetik 
hitüket és nincsenek az anyakönyvvezetés formalitásainak 
kitéve (mintha az anyakönyvvezetés akadályozná a meg-
győződést !), úgy, hogyha valakinek protestáns érzelmei 
vannak, az egész joggal protestánsnak is vallhatja magát 
(megteheti !) és nem kénytelen közigazgatási s egyéb 
ceremóniáknak és áttérési, ki- és belépési formalitásoknak 
alávetni magát csak azért, hogy az állami anyakönyvben 
a megfelelő rubrikából a születésekor kapott katholikus 
vagy zsidó jelző törültessék. Belép az illető vallás-
felekezetbe, fizeti tagsági illetményét s elhagyja azt, ha 
látja, hogy a képmutatás ott sem kisebb s a papok ott 
sem fölvilágosultabbak, mint azoknál, a kiket érette 
elhagyott. (Gondolom, valakinek elvi meggyőződését 
mások képmutatása nem alterálhatja 1) És ha valaki 
semmiféle vallásfelekezethez sem tartozik, mert az ő 
egyéni filozófiája és meggyőződése valamennyit vissza-
utasítja, ne legyen kénytelen az állami anyakönyv-
vezetőhöz, vagy polgármesterhez menni, a kinek az ő 
filozófiájához semmi köze s azt ésszel és műveltséggel 
talán föl sem éri». (50—1. 1.) 

Hát csak dolgozzék rajta, hogy ez a holdbeli állapot 
a hozzá hasonló filozófusok számára mihamar be-
következzék ! 

Persze az ilyen könyvben el nem maradhat a 
szociáldemokrata történettudós-fölolvasók stereotip állí-
tása, hogy «az egyház túlhatalma a középkorban a 
tudomány haladását megakasztva, vallásos rövidlátásra 
kényszerítette az állam polgárait» (65. 1.), hogy «a római 
pápa beleszól a magyar törvényhozásba» (87. 1.) s el 
nem maradhat az a most körülulazó két agitacionális 
gondolat sem : a felekezeti iskolák ellen (78. 1.), főképen 
pedig az egyházi vagyon szekularizációjának a szüksége. 

Ezt az utóbbit müve végére hagyta, hogy hatása 
alatt tegye le könyvét az olvasó, különösen amaz óhaj-
tástól eltelve : «mondja ki a törvényhozás, hogy az 
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államnak az egyházi rend kezére bizott összes javait 
visszaveszi s azok jövedelmeiből minden egyes polgárát 
egyformán részesíti» (94. 1.). 

Magyar jogtörténeti ismeretei e pont fejtegetésében 
egyszerűen bámulatosak ! Előbb sokszor emlegette a 
természettudományt és a filozófiát, de csak a nevüket 
emlegette, itt aztán ragyogtatja végzett jogász létére jog-
történeti tudományát. Azt mondja : «azon időben, 
a midőn még más vallású nem volt Magyarországon, 
csak katholikus (megjegyzendő, hogy ilyen idő sohasem 
volt nálunk szent István óta!), az egyház vagyona az 
állam vagyona volt, az egyháznak kezébe és kezelésébe 
letéve». A történeti valóság pedig az, hogy mikor a püs-
pökségek vagyonukat kapták, az államnak nem volt va-
gyona, az egyház azt az Árpádoktól, a családi vagyonuk-
ból kapta. Az az egyház magán vagyona, mint akármely 
más magánemberé. (Jogtörténeti alapon kifejtettem 
«Religio» 1908. 494. 1. v. ö. Erdélyi táblázatos kimutatását 
«Religio» 1909.582. 1.). Azért az az államvagyon cimén el 
sem vehető. Az meg igazán csak egy a dologhoz nem 
értőnek beszéde, mikor azt mondja : «A kath. egyház 
tanítói működése idejét multa». (80. I.) Hogy pedig az 
1848. évi XX. t.-cikkben a szekularizációs elvet látja 
beiktatva (83. 1.), az onnan van, mert nem ismeri 
annak a törvénynek országgyűlési tárgyalásait. 

Hogy részletesebben foglalkoztam vele, csak azért 
történt, hogy rámutassak arra a közéleti bajunkra, hogy 
nálunk milyen tanulatlanul beszélnek az emberek és 
hogy minél kevesebbet tudnak, annál jobban jár a 
szájuk. Nem a nyugodt gondolkozás, nem a kutatás 
szüli nálunk a «meggyőződéseket», hanem a szenvedély, 
ellenszenv és a duhajkodási kedv. Azért olyan köz-
életünk is ; se komoly munka, se elv, se kitartás sehol, 
hanem csak csereberélés az elvekkel és «meggyőző-
désekkel» s az általános megbízhatatlanság. Dudek. 

* 
Die b i l d e n d e K u n s t d e r G e g e n w a r t . Ein Büch-

lein für jedermann von Josef Strzygowski. Verlag von 
Quelle und Meyer. Leipzig. 1907. 279 1. 

Az aránylag még fiatal, 1862-ben Bialában született 
szerző kétségkívül egyike az utolsó évtizedek legjelesebb 
és legeredetibb művészettörténet Íróinak. Mennyire rászol-
gált mindkét jelzőre, misem bizonyítja jobban, mint-
hogy nem csak a nyugat és kelet művészettörténetében 
jártas egyaránt, sőt a modern művészeti irányoknak 
is jeles ismertetője : de egyúttal jórészben győzelemre 
és elismerésre juttatta abbeli, csaknem új nézetét, hogy 
nyugat keresztény művészete általában sokkal többet 
kölcsönzött keletéből, mint azt eddig hitték, de különö-
sen, hogy a román stilus gyökérszálait nem a hanyatló 
római, de a IV., V., VI-iki században virágzó kis-ázsiai 
architecturában kell keresnünk. 

Szerző, előbb gráci, utóbb bécsi egyetemi tanár, 
első sorban kétségkívül a keleti keresztény művészet 
ismerője,1 specialistája, de másodsorban biztos kalauz, 
már csak filozófiai képzettsége révén is biztos kalauz a 
modern művészet zavaros vizein is. 

i Strzygowski lelkes követője Kaufmann : Handbuch der christ-
lichen Archaeologie, Paderborn, Schöningh 1905. cimü könyvében, 
hol a keleti keresztény művészetre vonatkozó munkáinak cimét is 
megtaláljuk. A nyugati és modern művészetre vonatkozók sorozatát 
a most ismertetett könyv végén láthatni. 

Jelen könyve azon előadások eredménye, vagy iro-
dalmi beszámolója és emléke, melyet Bielitzben (Osztrák 
Szilézia) 1906-ban tartott szünidei tanfolyam keretében 
osztrák tanítók részére. Bár e könyv címlapján azt 
olvassuk : ein Büchlein für jedermann, a könyv áttanul-
mányozása után vagy azt kell föltételeznünk az osztrák 
tanítói karról, hogy intelligenciája igen magas szín-
vonalon áll, vagy hibáztatnunk kell a szerzőt, hogy 
fölötte magasan lebegett hallgatósága fölött. Akárhogy 
álljon a dolog, egy bizonyos : hogy ez a könyv az oly 
gazdag német művészeti irodalomra nézve is nagy nyere-
ség, mint az talán a tartalom vázlatos ismertetéséből 
is nyilvánvaló leend. 

Szerző fölfogásának eredetiségét bizonyítja a többi 
között az is, hogy az első 45 oldalon «Baukunst» építő-
művészet cím alatt, nemcsak a Monumentale Raum-
baut, vagyis az emlékszerü térrel ható építést és a 
Privatbaut, a magánlakás építészetét tárgyalja, de a 
Denkmalbaut, azaz emlékszobrászatot is, melynél, véle-
ménye szerint, a művésznek, a ki építész és szobrász 
kell hogy legyen egy személyben, nem annyira egyes 
alakok részletes kidolgozására kell törekednie, mint 
inkább az egésszel talapzat és alakokkal való tér és 
tömeghatásra. E szempontból elitéli a berlini képviselő-
ház előtt álló Begas-féle Bismarck-emléket, ellenben 
méltatja a hamburgi Lederer és Schandt-félét, mint 
a mely szétszórt alakok helyett egységes stílusos töme-
gével hat. A részletes kidolgozásnak, az egyes alakok 
kidomborításának kisebb szobroknál van helye. Nem 
kevésbbé érdekes, hogy a Monumentalbau tárgyalásánál 
inig egyrészt a világi építésnél lándzsát tör a modern 
stílusok alkalmazása mellett, mint a bécsi Otto Wagner 
egyik lelkes méltatója, addig másrészt egyházi építé-
szetben határozottan a történeti keresztény stílusokat 
ajánlja.1 Hogy a modern stilus szertelenségeit, túlzásait, 
bizarrságait e mellett kellő kritikával sújtja, talán fölös-
leges hangsúlyoznunk egy olyan müvészetismerőnél, 
a ki a modern művészet termékeit esztétikai és általá-
nos történeti szempontból, hogy ne mondjam sub specie 
aeternitatis tekinti. 

Kétségkívül igen érdekesek és tanulságosak azok 
a fejtegetések is, melyeket szerző «Kunstgewerbe» (ipar-
művészet) és «Ornament» cím alatt közöl, főleg az 
utóbbiak, melyekben a modern ornamentika japán és 
chinai eredetét tárgyalja, de a könyv tartalmának súly-
pontja mégis a «Bildhauerei» és «Malerei» fejezetekben 
található. A modern, úgynevezett természettudományi 
fölfogás, mely az embert a természetben detronizálja, 
tagadva, hogy az a teremtés koronája, nem kedvez a 
szobrászatnak. «Kennzeichnend für unser modernes 
Leben ist also etwas, das der Plastik geradezu den 
Todesstoss geben muss, die Entwertung des Menschen 
und der Menschengestalt. Der Mensch ist für uns nicht 
länger der Mittelpunkt der Welt, ein Wesen, zu dessen 
Füssen der Schöpfer den Kosmos gelegt hat ; er gilt 
auch nicht mehr als der Träger irgendwelcher, in sei-
nem Willen liegenden, überirdischen Kräfte, sondern 
ist dem Einsichtigen ein Atom des Weltganzen gewor-
den, um das sich der Lauf der Gestirne nicht einen 
Augenblick kümmert. Die moderne naturphilosophische 

1 Die bildende Kunst der Gegenwart 23—24. lap. 
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Auffassung lehrt, was in uns geschieht, als matter 
Abglanz des Naturlebens überhaupt anzusehen, und 
unser wertes Ich ausser uns überall wiederzufinden. 
Wie die Pflanze und das Tier, ist auch der Mensch 
nicht mehr Selbstzweck, sondern Mittel des Daseins. 
Es gibt Leute, die den Menschen wieder für jede 
reissende Bestie ansehen, die am besten tut, egoistisch 
ihren leidenschaftlichen Trieben nachzugehen. Das ist 
natürlich bequem. Das christliche Ideal lebe, meint man, 
wie das antike, bewusst nur noch in den Herzen eini-
ger weniger armseligen Toren. Da die Plastik immer 
ein Zustandszeiger für Menschenleib und Seele und die 
beide durchlebende Lebensüberzeugung ist, geben etliche 
von den Kunstwerken, die heute entstehen, dieser 
unerträglichen Verlorenheit erschütternden Ausdruck». 
E szempontból érdekesen veti össze a parthenon-i 
Theseus-szobrot (most a British Museumban), mint az 
istenített emberi méltóság megtestesülését Rodin Pen-
seur-jével, (a Pantheon előtt Párisban), mely a létért 
való küzdelem brutális személyesítője. 

«Malerei, Missachtung des Gegenstandes» cím alatt 
érdekesen és tanulságosan domborítja ki Strzygowski 
az impressionista művészet, festés lélektelenségét, üres-
ségét. Az impressionista művészet, mivel az eszmét 
perhorreszkálja, az emberit elhanyagolja, gyakran mes-
terséggé vagy bravúrrá süllyed. «Der Unterschied von 
einst und jetzt ist, dass die Carstens, Cornelius, Schwind 
und Richter schlechte Maler, aber ganze Künstler waren, 
und die Manet, Monet, Degas, Liebermann und wie 
die Sterne ersten Ranges von heute und gestern sonst 
heissen mögen, tüchtige Maler, aber im Grunde genom-
men keine Künstler sind».1 Valamivel lejebb : «Ich kann 
für meine Person der grösste Bewunderer dieser Virtuo-
sen sein, ich kann aufrichtig bedauern, dass die Könner 
nicht in einer der Kunst günstigeren Zeit lebten, und 
werde doch alles tun, um die junge Generation von 
der Einseitigkeit dieser Malerei ohne Achtung vor 
Gegenstand und Inhalt zu überzeugen und sie zur 
Mitarbeit anzueifern in der Richtung, dass unsere Kunst 
wieder Boden unter die Fi'isse bekomme».2 

«Malerei für Feinschmecker, Landschaft», csak épen 
címeit említem a fejezeteknek, hogy a könyv gazdag 
tartalmát jelezzem ; külön fejezetben «Inhalt» cím alatt 
ismét visszatér a szerző annak taglalására és bizonyí-
tására, hogy művészet nevet csak az a festés érdemel, 
a melynek lelkes tartalma, eszmei tartalma van. «Zu 
allen Zeiten war der Inhalt das Entscheidende in der 
Kunstentwicklung.3 Nach seiner Wertung lassen sich 
denn auch Anfang, Ende und Höhen bestimmen». 
Böcklin néhány képének elemzésével illusztrálja a szerző 
tételét, kinek, mint a könyv több helyén tapasztalható, 
nagy és lelkes bámulója. 

A «Monumentalmalerei» cimű fejezetben a neo-
1 159. lap. 
2 169—170. 11. Bármily kemény a szerző Ítélete, nem áll egye-

dül. A nagytekintélyű francia esztétikus Róbert de la Sizeraune 
világosan kimondja, hogy az impressionismus törpék forradalma 
«Le maître impressioniste n' a pas' paru. Car cette > évolution, si 
révolution il y a, fut faite par beancoup de pygmées et non par 
un géant». Lejebb pedig azt mondja, hogy az impressionismus nem 
művészet, csak fölfedezés : «l'impressionisme est une découverte : 
ce n'est pas une peinture» Les questions esthétiques contemporai-
nes. Paris, Hachette 1904. 89. és 103. 11. 

3 212. lap. 

idealista Puvis de Chavannes, a párisi Pantheon gyö-
nyörű freskóinak festője, továbbá Böcklin és Klinger 
jutnak szóhoz. Ez utóbbinak a bécsi Moderne Galerie-
ben lévő Christus am Olymp-ját magyarázza. 

A legutolsó fejezet izgatóan érdekes témájú: «Kunst-
streit, Reichstag und Liebermann». A német császár 
tudvalevőleg nagy ellensége a moderneknek, s e miatt 
sajtóban és parlamentben gyakran heves támadások 
érik. Strzygowski mint pártatlan biró mind a két fél-
nek : a császárnak és moderneknek egyaránt megmondja 
az igazat, s a kölcsönös megértésnek és megegyezésnek 
egyengeti az útját. 

Az olcsósága mellett is szépen kiállított és 68 kép-
pel ellátott könyvet a legmelegebben ajánljuk a modern 
művészet iránt érdeklődök figyelmébe. Ha az olvasás 
a szerző egyenetlen és épen nem könnyű stílusa m°llett 
nem is lesz könnyen élvezetes — inkább langsame Schön-
heit — nagytudású és biztos itéletű iróval lévén dol-
gunk, annál tanulságosabb és maradandóbb haszna 
leszen. Némethy Gyula dr. 

V. K a l k s b u r i j . A jelzett könyvet eddig még nem 
kaptam meg. 

V. K o l o z s v á r . Fogadja szives, kollegiális üdvözletemet. 
Régóta ismerem komoly és alapos búvárkodását, «Kritikai 
tanulmányaim» Izabellája, mint láthatja, az ön könyve után 
íródott. Viszonzásul szívesen kérem legújabb művét. 

Cs. N y i t r a . Átnézem s a mint rákerül a sor, közlöm. 
Egyebekben az a másik eszme, a mit említ, nagyon életre-
való és elég könnyen megvalósítható. Roskoványi püspök 
életrajzi monográfiájához az egész anyag készen áll, ő 
maga rendezte s ott az általa emelt szép egyházmegyei 
könyvtárban több kötet kéziratban letéve feldolgozójára 
vár. Nagyon érdekes korrajz kerekíthető ki belőle, mert 
Roskoványi nem a köznapi emberek sorából való volt. 
Nálunk pl. a szemináriumokban is Brezanóczy febrónián 
egyházjogát tanították még, midőn tőle mint egri kanonoktól 
megjelent 1830-ban a «De romano pontifice» cimű s ezt a 
szellemet először támadó mű. Levelezése Simor prímással 
és Zalka püspökkel a vatikáni zsinat idején meglepő ada-
tokat tartalmaz, vagy levelezése Apponyi Györggyel az első 
kath. lap megalapítása dolgában mennyi érdekes korrajzi 
adatot rejteget stb. stb. A XIX. század magyar egyháztörté-
nelme (pl. az 1834-ki és 1848-ki szereplése kapcsán) fonódik 
össze az ő életével. 80 kötetet kitevő munkáinak mélta-
tása szintén egy még fennálló adósság. Szóval rendkívül 
tanulságos munkát lehet róla írni, a mit megírni, azt mon-
dom, önökre nézve becsületbeli kötelesség. Ezt az emléket 
megérdemli egykori egyházmegyéjétől. 

TARTALOM. Bűnbocsánat az ősegyházban. (Dogma-
történeti részlet.) IV. Dudektől. — Magánügy-e a vallás ? 
Luttor Ferenc dr.-tól. — Adatok Bosznia történetéhez a 
XIX. században. V. Pércsics Vince S. J.-től. — Ókori 
keresztény mozaikok új világításban. I. Fieber Henrik-
től. — Laskai Ozsvát erkölcsi példatára. Timár Kálmán-
tól. — Egyházi világkrónika. — y—/a-tól. — Irodalom. 
Virágh : A magyar vallási jog és ferdeségei. Dudek-től. — 
Strzygovszki : Die bildende Kunst der Gegenwart. 
Némethy Gyula 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 Síi. 
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Egész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

K12- D U D E K J Á N O S dr, 
KGVKTEMI TANÀH 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

Bűnbocsánat az ősegyházban. (v.) 
Stufler a «Pastor» szövegéből egyenkint bizo-

nyítja tételeit. Ha mérlegelem érveit, nem látok min-
dent oly világosnak, mint ő föltételezi. A sok kép és 
hasonlat, a je lennek és a sejtett közeli jövőnek (a 
világ végének) sajátszerű összefonódása, a Pastor 
látomásaiban s ennek hatása alatt a szerző lelkében 
a bűnbocsánat közeli megszűnéséről kialakult új 
gondolat, hozzávéve még azt a megjegyzését is 
(Mand. IV, 3.), hogy a keresztségen kívül jövőre min-
den bűnbocsánatot kizáró nézetét csak «néhány 
tanító» vall ja: mindezek az egyes részletkérdéseknél 
igen megnehezítik az olvasó ítéletét. E tekintetben 
anélkül, hogy további következtetéseit elfogadnám, 
osztom Rauschen nézetét: «Sein Zeugnis (t. i. a Pas-
toré) ist in mehrfacher Hinsicht nicht klar». Sietek 
azonban megjegyezni, hogy a bennünket tulajdon-
kép foglalkoztató fő kérdésben, a föntartott három 
főbűn megállapításában, a «Pastor» Funknak nem-
csak bogy semmi támpontot nem nyújt, de sőt 
egyenesen és világosan ellene nyilatkozik. Hanem a 
másik, a Harnackék által hangoztatott s Funk által 
ide erőltetett nem kevésbbé fontos kérdés, az egy-
ház kötő és oldó hata lmának szerepe a keresztség 
után elkövetett bűnök megbocsátásában az, a miben 
kizárólag magának ennek a könyvnek előadására 
támaszkodva nehéz eligazodni. 

Nekünk ez a könyv, innen messze távolból 
nézve, homályos; azért szinte természetes, lia a 
tudósok, csupán csak a szövegére támaszkodva, 
különfélekép értelmezik. Engem se Stufler győzőit 
meg értelméről, hanem, a kire mellékesen hivatkozik,1 

a montanista Tertullián. Ugyanis a Funk által össze-
gabalyított kérdésre vonatkozólag, vájjon Kálixt a 
házasságtörés megbocsátásában ujító-e és, a mit 
Funk és Harnackék főképen tagadnak, vájjon az egy-
ház ezt s más súlyos bűnökéi a II. században egy-
formán megbocsátott-e, erre nézve a montanista Ter-
tullián szerint klasszikus tanú a «Pastor». Ennél-
fogva Tertull iánnak ezt a «Pastorra» vonatkozó exe-
gesisét kell előrebocsátanom, mivel az ilyen tanúság 

i Stufler i. cikkely 457. 1. 

előtt, mint a minő a montanista Tertulliáné, mind 
Funknak, mind Harnackéknak meg kell hajolniok. 
De magunk is ennek az ellenféltől elismert s ránk 
hagyományozott magyarázatnak világítása mellett 
könnyebben igazodunk el a «Pastor» penitenciális 
tanainak biztos megállapítása körül. 

Tertullián a «De pudicitia» cimű ismert művé-
ben a c. 10. és c. 20. foglalkozik a «Pastorrai». Ez a 
«Pastor», mint a Muratori-töredék is említi, kiváló 
tekintélynek örvendett az ősegyházban, így kerül-
hetett bele a montanista Tertull iánnak a katholiku-
sokkal folytatott penitenciális vitájába is. Tertullián 
említett művében az első fejezet végén elmondja, 
mit tart a fa j ta lanokról : durissime nos infamantes 
Paracletum disciplinae enormitate digamos foris 
sistimus, eundem limitem liminis moechis quoque et 
fornicatoribus figimus, je junas pacis lacrymas p ro-
fusuris, nec amplius ab Ecclesia quam publi-
cationem dedecoris relaturis. Parakletus hive örökre 
kizártaknak tart ja az ilyeneket az egyházból. 

Ezután hosszasan foglalkozik az Isten irgalmas-
ságával, melyet a pszichikusok (a katholikusok) 
egyetemesnek, a keresztség után elkövetett minden 
bűn bocsánatára kiterjedőnek, ő ellenben csupán a 
meg nem kereszteltekre vonatkozónak tart. Hosszas 
fejtegetés után végre a 10. fejezetben ismét visszatér 
a faj talanokra és elmondja, hogyan gondolkoznak 
róluk a katholikusok (hoc volunt Psychici). 

Úgy t. i., hogy, mint gúnyolódva előadja, azt 
mondják : Perge sane, si potueris, si volueris, dum 
tani securus et quasi in solido es. Nam, si qua le 
carnis vacillatio, animi avocatio, oculi evagatio de 
tenore decusserit, Dens bonus est: suis, non ethni-
cis, s inum subjicit ; secunda te poenitentia excipiet; 
cris Herum de moecho Christianus. Jó az Isten — 
mondják — ha testiség által vétkeztél, megment a 
második penitencia (a gyónás) és a házasságtörőből 
ismét leszesz keresztény. Vagyis : mi montanisták 
ilyeneket kizárunk az egyházból (foris sistimus) és 
pedig örökre, eundem limitem liminis moechis et 
fornicatoribus tigimus ; a katholikusoknál ellenben 
elég ezt a bűnt meggyónni és érte bűnbánatot tartani 
s az illetőt ismét visszafogadják az egyházba. Eris 
Herum de moecho Chrislianus. Nyomban pedig így 
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folytatja: «Haec tu mihi, benignissime Dei interpres.» 
Ilyeneket állítsz te, az Isten irgalmasságának kegyes 
értelmezője. «Sed cederem tibi, ti scriptura Pastoris, 
quae sola moechos amat, divino instrumento meruis-
set incidi, si non ab omni concilio Ecclesiarum 
etiam vestrarum inter apocrypha et falsa judicaretiir , 
adultéra et ipsa, et hide patrona sociorum ; a qua 
et alias init iaris; cui ille si forte patrocinabitur pas-
tor, quem in calice depingis, prosti tutorem et ipsum 
Christiani sacramenti, merito et ebrietatis idolum et 
moechiae asilum post calicem subsecuturae, de quo 
nihil libentius bibas, quam ovem poenitentiae se-
cundae. At ego ejus pastoris scripturas haurio, qui 
non potest frangi . . .1» 

Elhinnéin neked mindazt, amit a fajtalanokról 
mondasz — így Tertullián — ha az a «Pastor», ki 
egyedül szereti, vagyis pártolja a fajtalanokat, nem 
volna apokr i f . . . 

A 20. fejezetben még egyszer megvetőleg emlé-
kezik meg: de apocrypho Pastore moechorum.2 Nem 
vonja tehát kétségbe, sőt nyomatékosan állítja, hogy 
a «Pastor» a házasságtörőknek poenitentia út ján 
utat nyit az egyházba, csak tekintélyét iparkodik 
megingatni, akár a Petőfi bánatos juhásza : nagyot 
üt a fejére. 

Ez az a fény, melyet a montanista Tertullián, 
mint egy mai szálló ige tartja, «az elkeseredés el-
szántságával», az előttünk több tekintetben homályos 
«Pastor» tar ta lmára vet. Hogy pedig Tertull ián eme 
hivatkozásának egész horderejét értékelhessük, figye-
lembe kell vennünk azt az egész keretet, melybe ez a 
hivatkozás be van illesztve, vagyis emlékezetünkbe 
kell visszaidéznünk Tertullián felfogását a bűnök 
megbocsátásáról. Azt tartotta, hogy a kisebb bűnö-
ket ugyan megbocsáthatja a püspök ; de az általa 
emlegetett capitalis bűnöket csak az Isten bocsátja 
meg az élet után. Domini enim, non famuli est ius 
et arbitr ium, Dei ipsius, non sacerdotis. A katholiku-
sok ellenben szerinte ennek épen az ellenkezőjét 
vallották, hogy t. i. az egyház kellő penitencia után 
minden a keresztség után elkövetett bűnt megbocsát-
hat és a föloldozott bűnös ismét az egyház tagja 
lehet.3 

Ezt ostromolta Tertullián a 10. fejezetben, a faj-

• Migne: Patr. Lat. 11. 1052. 1. 
a U. ott 1075. 1. 
3 A gyónónak képét szinte plasztikusan őrizte meg szá-

munkra Tertullián kortársa, Minucius Felix, a 220 körül irt 
«Octavius»-ában, melyben felsorolván a pogányoknak a 
keresztényekről terjesztett pletykáit, a többi közt ezeket 
mondatja a pogánnyal : «Audio eos turpissimae pecudis caput 
asini eonsecratum inepta nescio qua persuasione venerari 
(Ezt őrzi a Kirchen-múzeumban Rómában a «Spottcrucifix», 
valamelyik császári palota falába karcolva s onnan a vakolat-
darabbal levéve). Alii eos ferunt ipsius antistitis ac sacerdutia 
colere genitalia, et quasi parentis sui adorare naturam.» Mi 
lehetne ez egyéb, mint a pap előtt térdeplő gyónó képe 
rútul kifigurázva? (Hurter: Opusc. Patrum. XV. 27. I.) 

talanság bűneire vonatkozólag abban a katholikusok 
által hangoztatott nézetben : secunda te poenitentia 
excipiet, eris i terum de moecho Christianus. Nem-
csak hogy megbocsáthatónak tartották a házasság-
törést, hanem névszerint is hangoztatták, hogy az egy-
ház bocsátja meg ezt a bűnt és ő fogadja vissza a 
bűnbánót kebelére. Ennek a tannak a vitatásában 
szerepelt tanűként a «Pastor», amiből félreérthetet-
lenül következik, hogy a katholikusok és a monta-
nisták egybehangzó fölfogása szerint a «Pastorban» 
kettőnek kell foglaltatnia: 1. a házasságtörés meg-
bocsáthatóságának s 2. — és ezt hangsúlyozzuk fő-
képen — eme bűn az egyház oldó hatalma közve-
títésével történő megbocsátásának. Tulajdonkép a 
vita súlypontja erre az utóbbira esett, ezért volt 
Hermas Tertullián szemében lenézett «Pastor moecho-
rum», «scriptura Pas tor is . . . adultéra et ipsa et inde 
patrona sociorum». Mert hiszen, ha a «Pastor» csak 
annyit tartalmazna, hogy a házasságtörés a peni-
tencia révén a más világon, az Isten előtt meg-
bocsátható, mint Funk és iskolája állítja, akkor Ter-
tulliánnak nem lett volna oka gúnyolódásra, hanem 
fönnhangon a saját társának vallotta s keblére ölelte 
volna; ez volt ugyanis a sibolet, amimel le t t Tertul-
lián montanista korában kézzel-lábbal hadakozott. 
Ha szidja, ha lebecsüli, csak az lehet az oka, mivel 
ennek a bűnnek itt az élet folyamán és pedig az egyház 
által való megbocsáthatóságát hirdette. A «Pastor» 
megszólásának Tertullián részéről semmi más oka 
nem volt és nem is lehetett. 

Ha pedig ez a tiszta tényállás, akkor ezzel oly 
biztos útmutatóra tettünk szert a «Pastor» homá-
lyának eloszlatásához, a kinél biztosabbat nem is 
kívánhatunk. 

Keressük meg m á r most a helyet, a hol Hennas 
a házasságtörés esetét fejtegeti. Ez a Mandatum 
IV. 1. Praecipio tibi, inquit, ut custodias castitatem, 
neque ascendat in corde tuo cogitatio mulieris 
a l i enae . . . Sürgeti a tisztaság erényét ; ma jd pedig 
folytatólag kérdezi: mit csináljon a férfi, ha nejét 
hűtlenségen k a p j a ? Felelet: Ha bűnbánatot tart, 
visszafogadja, mert «van, aki ezt a bűnt megbocsát-
hatja és ez az, a kinél mindenek hatalma vagyon.»1 

1 «. . . Domine, inquam, si quis uxorem habet fidelem in 
domino eamque deprehendit in adulterio aliquo, numquid 
peccat vir, si convivit cum ea? Quamdiu nescit, inquit, non 
peccat ; si autem vir peccatum eius cognoverit neque poeni-
tentiam egerit mulier, sed permanet in fornicatione sua ac 
convivit vir cum ea, particeps fit peccati eius et socius 
aduiterii eius. Quid igitur, inquam, domine, faciat maritus, 
si uxor in hác libidine permanseri t? Dimittat eam, inquit, 
et vir maneat secum ; sin vero uxore dimissa aliam duxerit 
et ipse adulterium committit. ( íme: adulterium nem bontja 
föl a házassági köteléket !) Si ergo, inquam, domine, uxor, 
postquani dimissa fuit, paenitentiam egerit et ad maritum 
suum reverti voluerit, non recipietur ? Immo, inquit, si vir 
earn non receperit, peccat et magnum peccatum sibi contra-
hi t ; sed oportet recipiatur, qui peccavit ac poenitentiam agit, 
non vero saepe; servis enim dei poenitentia una est. Prop-
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Hogy Pastor a házasságtörés megbocsát hatóságát 
lanitja, kétséget nem szenved. A m ű azonban, 
hacsak magát a szöveget nézzük, homályos, neve-
zetesen a tekintetben, hogy ki ennek a bűnnek a 
megbocsátója ? Funk és iskolája, valamint Har-
nackék azt m o n d j á k : a megbocsátó az Isten. S betű 
szerint igazuk is van. Mivel pedig Hermas egész 
művében hasonló módon beszél, mindig csak az 
Istent emlegeti megbocsátónak, következtetik, hogy 
a mű szerint az egyház a II. században nem ismert 
a keresztségen kivül más bűnbocsánatot , hanem csak 
az Istennél. Itt lép tehát közbe a fölvilágosító, a 
montanista Tertullián. A nagy montanista vi tában 
ugyanis a katholikusok és ellenfeleik kétségtelennek 
tartották, hogy a «Pastorban» ugyan az Isten bocsátja 
meg a bűnöket, de mindig az egyház által. A betű 
dacára is ez volt a felfogás mindkét félnél. 

S csakugyan, a szöveg maga is követeli ezt. Jól-
lehet Hermas az eset tárgyalásánál a Mindenhatót 
mondja megbocsátónak, (ma i s úgy m o n d j u k : gyónom 
a mindenható Istennek), mégis egész elbeszélése 
akörül forog, hogy a házasságtörő asszony nem ma-
rad egész életén át kizárva az egyházból; továbbá 
hogy férjéhez nemcsak hogy visszamehet, hanem 
vissza is kell őt fogadnia, mivel a penitencia által 
megtisztult: mind oly mozzanatok, melyek ugyancsak 
a jelen élet folyamára vonatkoznak, tehát a föloldo-
zásnak is itt kell történnie. Tertullián a Pastorban 
az asszonyra vonatkozólag ezt úgy értelmezi : de 
moecho erit i terum christianus. 

Míg tehát a könyv olvasása tényleg azt a be-
nyomást gyakorolja ránk, hogy az ott emlegetett 
bűnbánat , mint Funk m o n d j a : «ist eine Buszé ohne 
kirchliche Verzeihung», mivel «Hermas nirgends 
von Verzeihung seitens der Kirche, sondern stets 
n u r von Verzeihung Gottes spricht»1 ; addig a mon-
tanista vitában elibénk tárult egyházi köztudat auten-
tikus magyarázatával kétségtelenné teszi, hogy az 
Isten csak mint causa pr ima szerepel I lermasban és 
hatalmát a causa secunda, az egyház által gyakorolja. 
Mint a már említett Pacianus mond ta : quod Dens 
per sacerdotes suos facit, ipsius potestas est.2 

1er poenitentiam igitur vir non debet aliam ducere. llaec 
res ad mulierem ac virum pertinet. Non solum, inquit, 
adulterium est, si quis carnem suam coinquinat, sed etiam 
quicunque similia facit ac gentiles, adulter est. Itaque si 
quis in eiusmodi actibus permanet neque poenitentiam agit, 
abstine ab eo, neque convive cum eo ; sin autem, et tu parti-
ceps es peccati eius. Propterea vobis praeceptum est, ut 
vobiscum maneatis, sive vir sive mulier ; potest eninx in 
eiusmodi rebus poenitentia esse. Ego igitur, inquit, non do 
occasionem, ut actus iste sic perficiatur, sed ne amplius 
peccet, qui peccavit. Quod autem prius eius peccatum attinet, 
est qui mederi potest ; ipse enim est, qui habet omnium 
potestatem». Funk : Patres Ap. 1. 475. 1. 

1 F u n k : Kirchenhist. Abhandl. I. 171. 1. 
2 Ezzel az «usus loquendi»-vel (Isten említése egyház 

helyett) igen gyakran találkozunk Cypriánnál is, épen az ide 
tartozó «De lapsis» művében. A penitenciától vonakodókról 

Funkék ezen exegetikai eljárásunk ellen a tör-
téneti módszer nevében nem emelhetnek kifogást ; 
hiszen így téve csak Funk intéséi követtük, midőn 
Essernek szemére lobbantotta, hogy a De poenit. 
művet csak magában mérlegeli s nem veszi figye-
lembe ama kor más értesítéseit is.1 Mi a «Pastor» értel-
mezésénél egyszerűen csak ezt az intést követtük, 
azért hibáról nem vádolhat bennünket senki. 

A kortársak ezen fölfogására támaszkodva2 most 
már tisztában vagyunk az iránt, hogyan kell értel-
meznünk a Pastornak ilyen és hasonló helyeit : Tu 
ora dominum et sanabit peccata tua ;3 si poenitentiam 
feceritis ex toto corde vestro ad d o m i n u m ; 4 omnes 
justiücati sunt a sanctissimo angelo; 5 dominus sana-
bit peccata vestra p r io ra 6 stb. Ér t jük azt is, miért 
kell a világ vége által feltételezett s a bűnbánat 
angyala által előírt intézkedéseket fölolvasni «in 
ista civitate cum presbyteris, qui praesunt eccle-
siae»,7 vagy hog)' miért fenyegeti meg a presbytere-
ket, mint olyanokat, a kik felelősek a lelkek üdve-
ért,8 habár arról, hogy a bűnbocsánat az ő köz-
reműködésükkel történik, egy betűt sem emlí t? 
A házasságtörés megbocsátásában van mindezeknek 
analógiájuk. 

Stufler az egyház általános bűnbocsátó hatalmát 
a «Pastor»-nak különösen két részletében, a Visio 
III. és Similitudo IX.-ban, az Úr közeli jövetele miatt 
siettetett toronyépítésnél találja kifejezve, a hol a 

ezt mondja : « . . . quando debuerunt stare, iacuerunt, quando 
iacere et prosternere se Deo debent, stare se opinantur, 
pacem sibi ultro nemine dante sumpserunt». Itt Istenről 
beszél és megelőzőleg mégis a penitenciát így részletezi : 
«Confïteantur singuli quaeso uos, fratres, delictum suum, 
dum adhuc qui deliquit in saeculo est, dum admitti con-
fessio eius potest, dum satisfactio et remissio facta per sacer-
dotes apud Dominum grata est, conuertamur ad Dominum 
mente tota et poenitentiam criminis ueris doloribus expri-
mentes Dei misericordiam deprecemur.» S valamivel előbb : 
«Denique quanto et fide maiore et timoré meliore sunt qui 
quamuis nullo sacrificii aut libelli facinore (a deciusi üldö-
zéskor) constricti, quoniam tamen de hoc vel cogitauerunt, 
hoc ipsum aput sacerdotes Dei dolenter et simpliciter confi-
tentes exomologesim conscientiae faciant.» Cypriani opera 
omnia. Ree. G. Härtel. III. P. I. (De lapsis). 261, 258, 257. 1. 

1 «Er fehlte noch weiter dadurch, dasz er auf seine 
Schrift zu ausschlieszlich sich stützte und die anderweitigen 
und bestimmteren Nachrichten, die wir über die Buszdiszip-
lin in der fraglichen Zeit haben, über Gebühr auszer acht 
liesz.» Theol. Quartalschrift. Tübingen, 1906. 556. 1. 

2 Magunknak is van ilyen példánk törvénytárunkban. 
A kath. vallást nálunk ma «bevettnek» nevezik, de ez sehol 
semmi törvényben nincs kifejezetten mondva ; hanem e fel-
fogásnak megteremtője az 1848. XX. t. c. 2. §-a, mely igy 
s z ó l : « E hazában törvényesen bevett minden vallásfeleke-
zetekre nézve különbség nélkül tökéletes egyenlőség és 
viszonosság állapíttatik meg». A ki nem ismeri a gyakor-
latot, sohasem gondolna arra, hogy ebben a mindig «avita»-
nak, «haereditaria»-nak nevezett kath. vallásról is van szó. 

3 Funk : Patr. Apóst. I. (Hermae Pastor.) 419. 1. 
« U. ott 463. 1. 
» U. ott 485. 1. ? U. ott 431. 1. 
e U. ott 619. 1. 8 U. ott 631. 1. 
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toronyba beillesztett megtisztult kövek à penitencián 
átment hiveket jelentik. Ez a tisztító hatalom az 
egyház bűnbocsátó hatalma. Ez a magyarázat Ter-
tullián művéből nyert fölvilágositás után teljesen 
alapos és Funk, valamint utána Rauschen,1 ezt ta-
gadva, annyiban is tévedtek, mivel a tornyot nem 
az egyházra, hanem általában az üdvösség művére, 
vagy Isten szellemi országára vonatkoztatták, holott 
az angyal maga az egyházra magyarázza.2 

Különben «Pastor» az egész művön át vala-
mennyi bűnnek a bocsánatát hirdeti s a Funk-féle 
bűnfentar tásnak benne semmi nyoma, annál kevésbbé 
a Tertullián-féle megkülönböztetésnek: a megbocsát-
ható és meg nem bocsátható bűnökről.8 Különösen 
a toronyépítés leírásánál kerül szóba egy sereg bűn 
a megtisztult kövek képében. 

Ezen eddigi fejtegetésünket pedig, mely abban 
összegződik, hogy Hermas minden bűn bocsánatát 
hirdeti és hogy ez a bocsánat az egyházi föloldozás 
űt ján nyerhető, nem módosít ja Hermasnak ama 
speciálitása, hogy a világ közeli vége hitének hatása 
alatt állva, a bocsánatra határidőt szab, mint sok-
szor ismétli, hogy így lesz ez, hogy a bocsánat ideje 
fog tartani «usque ad hune diem». 

Két helyen fejti ki ezt a különös elméletét: 
Mand. IV, 3 és Visio II, 2, 5. Azonban, mint Tertul-
l iánnak a «Pastorra» való hivatkozásánál láttuk, erre 
a paruziás részletére egy félszázad multán már egy-
általán nem reflektáltak. Még az emlékezetből is 
teljesen kiesett. 

Lássuk a két helyet szószerint, mivel Funk isko-

1 «Unter dem Turme sei, meint Stufler, die Kirche zu 
verstehen. Aber es ist noch lange nicht sicher. Mir scheint 
der Turmbau nur ein frei gewähltes Bild zu sein, das die 
Heilsgeschicke der einzelnen Menschen veranschaulichen soll.» 
Euch, und Buszsakr. 110. 1. 

3 «Turris, quam vides aedificari, ego sum Ecclesia, 
quae tibi apparui et modo et antea.» U. ott 439. «Quomodo 
autem vidistis lapides e turri sub la tos . . . sie erit et ecclesia 
dei, postquam purifleata est.» U. ott 613. 1. 

3 Folyton ilyenek ismétlődnek : Reniittuntur illispeccala 
omnia, quae ante peccaverunt et omnibus sanctis, qui pecca-
verunt usque ad liunc diem, si ex toto corde poenitentiam 
egerint. U. ott 427. 1. Vagy : Mundaberis a vitiis tuis et om-
nes, qui non sunt duplices animo, mundabuntur ab omnibus 
peccatis in hunc diem. U. ott 435. 1. Vagy Sim. VIII., 3 : 
Vade et die omnibus, ut poenitentiam agant, et vivent deo ; 
quoniam dominus misertus est et misit me, ut omnibus 
darem poenitentiam, quamvis quidam non essent digni prop-
ter opera sua ; sed cum sit longanimis dominus, vult voca-
tionem per filium suum factam servari. U. ott 575. 1. Mintha 
csak a IV. laterani zsinatot (1215) olvasnók : Si post suscep-
tionem baptismi quisquam prolapsus fuerit in peccatum, per 
veram potest semper poenitentiam reparari ; vagy a trienti 
zsinat (1545) szavait : Qui ab accepta iustificationis gratia 
per peccatum exciderunt, rursus iustificari poterunt, cum 
excitante Deo, per Poenitentiae Sacramentum merito Christi 
amissam gratiam recuperare procuraverint. Denzinger: Enchir. 
Symb. 1908. 190., 274. 1. Ilyen folytonosság van a kath. 
fanban. 

Iája ezzel igyekszik elhomályosítani Hermasnak 
egyébb előttünk egészen világos részeit is. 

Mandatum IV, 3: Adhuc, inquam, domine, per-
gam interrogare. Loquere, inquit. Audivi inquam, 
domine a quibusdam docloribus aliam poenitentiam 
non esse nisi illám, cum in aquam descendimus et 
accepimus remissionem peccatorum nostrorum prio-
rum. 2. Dicit mih i : Recte audisti ; sic, enim res se 
habet. Debuit enim, qui accepit remissionem pecca-
torum, non ampl ius peccare, sed in castitate perma-
nere. 3. Quoniam autem omnia diligenter inquiris, 
hoc quoque tibi ostendam, non dans occasionem 
illis, qui credituri sunt aut qui modo credi-
derunt ad dominum. Qui enim nunc crediderunt 
aut credituri sunt, poenitentiam peccatorum non 
habent, remissionem autem habeut pr iorum pec-
catorum suorum. 4. Illis ergo, qui ante hos dies 
vocati sunt, dominus posuit poenitentiam. Cum enim 
corda noverit dominus et omnia praeviderit, novit 
infirmitatem hominum et astutiam diaboli, quia 
malum aliquod faciet servis dei et inique aget 
adversus eos; ö. cum ergo valde misericors sit do-
minus, misertus est creaturae suae et poenitentiam 
istam statuit, et mihi potestas huius poenitentiae 
data est. 6. At ego tibi dico, inqui t : post vocationem 
illam magnam et sanetam si quis tentatus a diabolo 
peccaverit, unam poenitentiam habet. Sin autem 
subinde peccat et poenitentiam agit, non prodest 
homini e iusmodi : difficile enim vivet. 7. Dico e i : 
Animus mihi rediit, ubi haec a te tarn accurate 
audivi ; scio enim, fore ut salvus fiam, si postea non 
adiecero peccatis meis. Salvus eris, inquit, et omnes, 
quotquot haec fecerint.1 

Visio II. 2, 5 : Juravit enim dominus per glóriám 
suam super electos suos, si terminato hoc die adhuc 
peccatum fuerit, non habere eos salutem; completi 
sunt dies poenitentiae omnibus sanctis, gentibus 
autem paenitentia est usque ad novissimum diem.2 

Mind a két szövegben, mint látjuk, döntőleg 
nyilatkozik meg a paruziába való hit, ez szab határt a 
hátralévő penitenciális időnek. Azonkívül s ez még 
különösebb, a manda tum elején megemlékezik némely 
(római) tanítónak abbeli nézetéről is, hogy csak a 
keresztségben adatik meg a bűnbocsánat. Kik voltak 
azok ? nem tudni, de hogy nem az egyház köz-
hitét fejezte ki nézetük, nemcsak abból következik, 
hogy Hermas azt csak «némelyeknek» tula jdoní t ja ; 
hanem főleg abból is, hogy Tertullián a «De poeni-
tentia» művében csaknem ugyanazon szavakkal, 
mint a 4. és 5. pont alatt föntebb olvastuk, indo-
kolja a «poenitentia secunda» intézményét, anélkül, 
hogy a keresztségnek kizárólagos bűnbocsátó erejé-
ről tudna valamit. 

Az a benyomásom, hogy Hermas is csak azért 

1 Funk : Patr. Ap. I. 479. 1. 
2 U. ott 427. 1 
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hozta föl ezt a «külön» véleményt, hogy a szerinte 
most az egyszer, kivételesen s az utolsó időre való 
tekintetből «kinyilatkoztatás útján» engedélyezett 
keresztségen kívüli bűnbocsánatnak annál nagyobb 
súlyt és fontosságot kölcsönözzön. Ezt az utóbbit 
hirdeti aztán egész müvén át s többé a keresztség 
kizárólagos bűnbocsátó hatásáról nem tesz említést. 
Ez a kivételes poenitentia azonban szintén teli van 
ellenmondással s egyúttal a fölmagasztalt isteni 
irgalmasságot is a legferdébb világításba helyezi. 
Micsoda isteni irgalmasság volna az, kérdezzük, 
mely a bűnbocsánatot ahhoz köti : ki vétkezik előbb 
s ki vétkezik utóbb, mint a manda tum oly nyoma-
tékosan kiemel i? Azután, ha mint állítja, hogy csak 
«némelyek» véleménye a keresztség kizárólagos bűn-
bocsátó ereje, hogyan meri az általánosabb nézettel 
szemben azt hirdetni, hogy a keresztség után elkö-
vetett bűnöknek megbocsátása a poenitentia ú t ján 
most csak kivételes, csak a világ végére való tekin-
tetből adott engedmény és hogyan rendelheti el, 
hogy ezt hirdesse Hermas a presbytereknek és a 
városoknak? Ha ellenben, mint Funk és Harnackék 
fölfogják, az a némelyek nézete a keresztségről a 
II. században általános egyházi nézet lett volna, 
hogyan mer Hermas, a magán ember, ha mind já r t 
a «kinyilatkoztatás» hatása alatt is, ezzel ellenkezőleg 
tanítani s ha kivételesen is, a keresztség után elkö-
vetett bűnök bocsánatának lehetőségét hirdetni ? 

Azonkívül tűrhetetlen rigorizmus nyilatkozik az 
egész mandatumban, hogy Hermas az ő ideje u tán 
következő hívektől megtagad minden bocsánatot, a 
koráig élőknek ellenben mindent elenged s egyben 
hozzáteszi : gentibus autem poenitentia est usque 
ad novissimum diem. Nem így nyilatkozik az Isten 
irgalmassága, nem ilyen lehet az egyház tana ; ez az 
egész csupán egy vizionarius fölfogása, a ki figu-
rákkal, auxesisekkel dolgozik s a betűre súlyt nem 
fektet. 

Nem ő tulaj donkép a szigorú, hanem a rohanó 
idő a kegyetlen a Hermas által látott képekben. 

Ebből kitetszik, hogy itt egy a paruzia szerint 
átidomított különleges fölfogással lehet dolgunk, 
melyből igaz annyi, amennyi az egészből a paruzia 
levonásával leszűrődik, amint az aztán tisztán Ter-
tullián «De poenitenciá»-jában, Ireneus nyilatkoza-
taiban s a történelem által följegyzett egyes ugyan-
ezen korbeli bűnbocsánati esetekben1 az egyház 
praxisaként jelentkezik. 

Egyes vizionárius részletekről ezen apokaliptikus 
műben tehát vitatkozni lehet; két tény azonban min-
den kétségen felül ál l : először, hogy Funk három 
löntartott bűnének itt senmii nyoma nincsen és má-
sodszor, hogy nincs nyoma a Harnackék ősegyházá-
nak, a szentek társaságának, vagyis a bűnnélkülieknek 

1 L. Stufler: Die Buszdisziplin der abendländ. Kirche 
his Kallistus. Zeitscli. f. k. Th. 1907. 440—50., 1. 

sem î1 bűnös emberek mozognak itt, mint mi, olyanok, 
kik sok feddésre és tisztulásra szorulnak, vagy, mint 
Vis. II. 2, 4. nevezi : «sancti, qui peccaverunt». Nem 
szentekből, hanem szentségre hivatottakból állt az 
ősegyház, mint a mai és segítségükre ott állt a peni-
tencia, mint ma, melyben Isten a bűnöket közvetve 
egyháza, illetőleg papjai által bocsátja meg. Dudek. 

A vitaiizmus:2 <i.> 
Ezt a kritikát, még pedig elitélő kritikát Méhely 

Lajos mondta a Természettudományi Társulat által 
mult évi decemberben rendezett Darwin-ünnepélyen 
s megjelent a «Természettudományi Közlöny» ez 
évfolyamának 3. számában. Természetesnek tart juk 
úgy a Társulat, mint a díszszónok részéről a darwi-
nizmusra halmozott dicséreteket ; de elismeréssel kell 
fogadnunk annak őszinte bevallását is, hogy a «dar-
winizmus u jabban hanyatlóban van s hogy számos 
jónevű búvár is cserbenhagyja a zászlót». Ép oly 
megnyugvással vettünk tudomást a darwinizmusnak 
a vállalt feladatok megoldására vonatkozólag el-
ismert elégtelenségéről s kiegészítésének szükségessé-
géről, valamint annak a lehetőségnek megvallásáról, 
«hogy a darwinizmus is egy jobb, helyesebb és igazabb 
világnézetnek lesz kénytelen helyet adni s hogy csak 
egyik útjelzője marad ama tévedéseknek, a melyek 
az emberi szellem igazságra törekvését kisérik. . .» 
Bár nem illeti még meg a szemfedő, de poncairis-
tánknak a mélabúságtól nem egészen ment liang-
koloritja után Ítélve, attól tartunk, hogy a szemfedő-
nek rémlátomása kisért. A mi ál láspontunk számára 
egyelőre kedves elégtétel, ha beigazoltnak lát juk azt, 
hogy a darwinizmus nem azonos a származástan, a 
fejlődéstan gondolatával. 

A fejlődéstanban való rendíthetetlen hite mellett 
annál feltűnőbb értekezőnek ellenséges indulata a 
vitalizmussal szemben, melynek, mint nem tudomá-
nyosnak, a legkategorikusabban, minden megszorítás 
nélkül, nagy vehementiával nekimegy. Holott bizo-
nyos, hogy ha van némi magva az igazságnak a ki-
fejlődés gondolatában, e kifejlődés lehetőségét csak 
a szervezetek plasticitása, e plasticitást teremtő és 
alkotó valamelyes tényező, lett legyen aunak ente-
lechia, életelv, vitális erő stb. a neve, teszi érthetővé 
s magát a kifejlődés eszközeiként s magyarázatkép 
odaállított változékonyságot és természetes kiváloga-
tást lehetségessé. De ettől eltekintve is, vonatkozás 
nélkül a kifejlődés elméletére, minket s az érteke-

1 «Die uralte Auffassung war, dass die Christenheit eine 
Gemeinde der Heiligen sei, dass es keine, die Taufe in allen 
Fällen wieder ersetzende, ihr also gleichwertige Handlung 
gehe, und dass Gott allein Sünden vergeben könne.» Harnack 
1). G. I. 404. 1. Ez épen olyan igaz, mint amit közvetetlenül ez 
előtt ír : «Noch bis zum Anfang des III. Jahrhunderts war 
der definitive Ausschluss aus der Kirche die Strafe für 
Abfall zum Götzendienst, Ehebruch, Hurerei und Mord.» 

2 Megjegyzések ennek egy kritikájára, 
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zőnek cikkelyében elég szép számmal felsorolt 
vitalistákat — bár ezek között, elismerjük, túlzók is 
vannak, a mi azonban az élet bámulatos jelenségei 
miatt könnyen érthető — jól megfontolt s erős okok 
indítanak arra, hogy lehetetlennek tartsuk «az élő 
lényeknek s az életjelenségeknek bonyolódott fiziko-
chemiai föltételek folyományaként való fölfoghatósá-
gát» s az ultraspiritualisztikus irányzatok mellőzésével 
a mérsékelt vitaiizmusnak ad junk helyet, mely külön 
«életerők», holmi «anyagiélek» föltételezését fölösle-
gesnek ítélvén, a mechanikai és fiziko-chemiai erők 
érvényesülését az életjelenségekben elismeri; de a 
szervezési föltételekben csak közelebbi magyarázatát 
látja az élettüneményeknek, távolabb, mélyebben 
fekvő okát azonban, mely az élő lény egységének s 
faji sajátos jellegének, meg az életjelenségekben 
szembeszökőleg nyilvánuló célszerűségének is alapja, 
létesítője és fentartója, eg}' hyperorganikus tényező-
ben, az életelvben, a lélekben keresi s találja. 

Nem puszta szó, se nem theorema, hanem a 
megfigyelés szigorúsága által megállapított tény az 
élő lény egysége, fajilag elzárt volta és az életjelen-
ségekben nyilvánuló célszerűsége. Senki sem tagad-
hatja őket, még a mechanisztikus álláspontnak leg-
szélsőbb képviselője sem. 

A mellérendelés mily csodás rendje uralkodik 
a már szervezett életnek legelemibb alakjában, a 
közönséges sejtben, a mi szerkezetét illeti s kapcso-
latosan ezzel mily csodás rendje magukban az élet-
működésekben, mint az assimilatio és desassimilatio, 
a protoplasma mozgásai, a sejt oszlásai, melyek 
különbözők a fejlődés különböző fokozatai szerint, a 
növekedés stb., úgy hogy a sejt külön önmagában 
álló lénynek tekinthető. Kétségen kívül, a sejtnek 
alkotórészei a legkülönbözőbb mechanikai, fizikai, 
chemiai elemek és erők, de mily rendezett, mily 
összhangzatos egész maga a sejt. Es a sejtek össze-
tételei, a magasabbrendű szervezetek? Itt sincs 
önállóság, függetlenség a sejtek között, semmi össze-
vissza külső elhelyezkedés egymás közt, hanem a 
benső összefüggésnek ugyanazon s époly bámulatos 
rendje és összhangja természetben és működésben, 
mint az egynemű alapszervezetben, sőt annál bámu-
latosabb, minél összetettebb, minél komplikál tabb a 
szervezet, a lények fokozatos skáláján fel az emberig, 
a kiben a faji egységes szervezettség harmóniá ja és a 
működéseknek az egyed meg a faj java által köve-
tett irány felé való convergentiája az aránylagos 
tökéletesség legfelsőbb fokát éri el. 

A mi a faji jellegzetességet illeti, bármily véle-
ménnyel legyünk is a l'aj fogalmi voltáról vagy a 
fajok létrejöttének módjáró l — kérdésünket ez nem 
érinti ; a való tény az, hogy nincsenek általános, 
határozatlan jellegű élő lények, hanem léteznek el-
zárt kategóriákba sorozhatóság alapjául szolgáló 
jellegzetességekkel felruházott rendek, nemek és fajok, 
melyek, ha szoros kontinuitás szálai fűzik is őket 

egymáshoz, sokszor talán észrevehetetlen átmenettel, 
mindamellett valamennyi külön specifikus típus 
sajátosságait feltüntető osztályok gyanánt foglalják 
el helyüket az élő lények rendjében. Ezek az osztá-
lyok, fajok tehát rengeteg számmal képviselve úgy a 
növény-, mint az állatországban, mindegyike külön, 
megkülönböztető tulajdonságokkal b i rnak ; ellenben 
az egy fajhoz tartozó lények sajátosságai közösek 
egymás közt, melyek az osztály keretén belül tovább 
öröklődneknemzedékről-nemzedékre. Sőt még magok-
ban a sejtekben is, melyek valamennyi élő lénynél, 
a tenyészetieknél épügy, mint az állatiaknál, szerke-
zetre s összetételre azonosaknak látszanak, különbsé-
geket, még pedig főbenjáró különbségeket kell fölté-
teleznünk ; mert egyébként hogyan magyaráznók azt, 
hogy ugyanazon sejtszervezetből mindig csak növény, 
egy másikból csak állat származik, holott a sejtek 
teljesen benső azonossága mellett lehetséges volna, 
hogy ugyanabból a sejtszervezetből a körülményekhez 
képest ma jd növény, majd állat keletkezzék? 

Még egy rövid pillantás az élő szervezetekben 
nyilatkozó célszerűségre. A mechanikus felfogás sze-
rint is az élő lények anyagi elemei önmagukban 
közömbösek az iránt, hogy szervezetet alkossanak, 
vagy sem; hogy inkább ilyen szervezeti összetételbe 
lépjenek, vagy amolyanba ; következéskép a szervezet 
chemiai bázisát adó számtalan atomok egyike sincs 
bensőleg előre berendezve vagy meghatározva, hogy 
egy szervezett és élő egésznek része legyen ; sőt ellen-
kezőleg, ez iránt, valamennyien csak vannak, a tel-
jes közömbösség nyomát viselik magukon. Ám egy-
szerre ezek a közömbös elemek rendszeresen egy 
meghatározott összetételbe lépnek, mint a számtalan 
s legkülönfélébb szervezeti fajok fiziko-chemiai bázi-
sába s ott egy egésznek rendszeres és meghatározott 
célú szolgálatába állnak s abban megtartatnak. 
S megtartatnak az egésznek egységét s célját szol-
gáló rend keretében — ellentétes s a rendet hátrál-
tató természetük ellenére. Míg ugyanis az anorgani-
kus világban chemiai összetételek a maximum 
munka- törvényének engedelmeskedve a stabilitás 
max imumára törekesznek : addig az élő anyagban 
ugyanazok a chemiai erők a legkisebb stabilitással 
biró összetételeket teremtik. Mégis csak kell okának 
lennie, hogy az élő lény instabilitást teremt oly erők 
segítségével, melyek magukra hagyatva stabilitásra 
tö rnek; vagy hogy a szervezett összetétel, mely oly-
annyira ki van téve a meleg, a savak behatásának, 
fenn tudja magát tartani az emésztés és a szervezeti 
anyagcsere közben talált számtalan sok ellenhatás 
dacára. 

A szerves élő világnak ezt a célszerűségét tagadni 
vagy szellemi vakság, vagy szándékos szemhunyás a 
napnál fényesebb tények előtt — a kedvenc szisz-
téma kedvéért ; a szemnek mely rosszhiszemű hu-
nyása azonban néha megboszulja magát, a hogy pl. 
megboszulta magát Méhely uron is. 0 nevetve a 
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vitalistákon, azt állítja, hogy a szervezeteknek úgy-
nevezett célszerűségi haj lama csak képzeletükben él; 
pedig pár lappal előbb «általánosan ismeretes tény-
nek» mondja , hogy «a szerves természet telisded tele 
van célszerű alkalmazkodás, vagyis a szerves cél-
szerűség csodás jelenségeivel» ; nemcsak, hanem e 
célszerűséget példákban is bemutat ja . De hát ezeket 
megszoktuk m á r az exakt tudós u rakná l ; csak cso-
dálkoznunk kell, hogy hivőiket nem téríti észre mes-
tereik következetlensége, mely oly gyakori náluk, 
hogy ez maga alkalmas a mesterek egész rendsze-
rének hitelét megingatni. 

A mi eseteket a célszerűtlenség érdekében Méhely 
felhoz, azok egyes esetek, melyek a törvényt meg 
nem szüntetik, hanem — mint mond juk — meg-
erősítik. Vájjon a torz-szülöttség esetei megdöntik-e 
a nemzési folyamatnak célszerűségét általában ? Vájjon 
ha a gyíknak letört farka helyébe fölösleges módon 
gyakran két új farka fejlődik (aztán ki tudja, hány 
eset ez a «gyakran» ? mert a nagyítás, az általánosítás 
ép oly gyakori erény náluk, mint a — következetlen-
ség) s egyéb ily kivételes je lenségek: képesek-e rést 
ütni általában a szaporodás, a növekedés, az élő 
szervezetek önönrekonstruáló képességének törvény-
es célszerűségén? Mily szép pl. a gesztenyefa önvé-
delmi célszerűsége, midőn ősszel a rügyet testéből 
kiszivárgó ragadós anyaggal bevonja, nyilván az 
esővíznek a rügy levelei közé behatolását megaka-
dályozandó, nehogy a víz bent megfagyva, a rügyet 
szétrepessze ; a ragadós anyagot a tavasz melege 
felolvasztja s a fejlődés megindul. Ha m á r most 
megesik, hogy a fa ezt az anyagot — bármi okból 
magából ki nem választja, megdőlne ezzel a gesz-
tenyefa életerejének e bámulatos célszerűsége? Ter-
mészetszerinti okozat csak akkor jön létre, ha meg-
vannak az ok működésében az összes föltételek. 
E föltételek egyikének vagy másikának hiánya, vagy 
egyéb közbejött akadály kielégítő magyarázatát adja 
a célszerűség nem-érvényesülésének a nélkül, hogy 
ezzel maga a törvény megszűnnék. Stukner János dr. 

Adatok Bosznia történetéhez a XIX. szá-
zadban. (VI.) 

Mikor Omer basa a fölkelésről, illetőleg készülő-
désről értesült, négy részre osztotta seregét. Szkender 
béget (Ilinszki, lengyel grófot) Konyicba küldte 
Hercegovina ellen, Dervis basát Kladanyba, Kadri 
basát Jájcéba, ő maga pedig a Száva vidékére indult. 

Omer basa Zenicába érkeztekor fölgyújtotta háta 
mögött a Boszna folyón levő hidat. Az első ütközet 
Vranduknál volt ; az ellenség futásban keresett menekü-
lést. Hasonlóképen Golubinya mellett és Krnyin 
hegységben is szétverte a fölkelő bosnyákokat. Dervis 
basának is kedvezett a szerencse. Kladányban szét-
szórta ellenfeleit s Tuzlában találkozott Omer basával. 
Itt elfogták Tuzla basát s fiával, Ozmán béggel együtt 

Konstantinápolyba küldték. Vagyonát Omer basa 
kezelte el. — Tuzla basa egyike volt a leggazdagab-
baknak s a legrégibb bosnyák család ivadéka. 

Szkender bég eleinte nem igen hatolt előre, 
mert a hercegovinaiak a szűk völgyű hegyeket meg-
szállva könnyen védekezhettek. Végre a keresztények 
segítettek rajta, megmutatván neki egy titkos, szűk 
utat. Ezen az úton a hercegovinaiak háta mögé 
jutot t s így há tban támadta őket. Ezek megfutamod-
tak s Mosztárig meg sem álltak. Mikor Mosztár alá 
jutott Szkender bég, az öreg Sztocsevics Ali basa 
eléje jött s örömét fejezte ki a fölött, hogy szeren-
csésen Mosztárba érkezett. Kavaz basa Dalmáciába 
menekült , két felesége pedig félelmében a Neretvába 
ugrott. Másnap ismét meglátogatta Ali basa Szkender 
béget, örvendvén megérkeztének s egyúttal bepana-
szolta Kavaz basát, hogy nem akart hallgatni az 
intelemre, hogy ne állja útját a császári seregnek. 
Másnap viszonozta Szkender bég Ali basa látogatását 
és mikor javában folyt a társalgás, Szkender bég 
intett övéinek s abban a pil lanatban fogollyá tette 
Ali basát. Vagyonát lepecsételte. Pár napra rá Omer 
basa is Mosztárba érkezett. Bezsebelte Ali basa vagyo-
nát s Szkoplyéba ment. Ali basát is magával vitte. 

Eközben a kraj inaiak elfoglalták Jájcét s ala-
posan kifosztották. Omer basa Szkoplyén keresztül 
Jájce alá érkezett s mindjár t lövetni kezdte a várat. 
Hogy hátulról is biztosítsa magát, mert Jezeró mel-
lett volt a kraj inaiak tartaléka, titkos utacskán Der-
vis basát küldte Jezeróba. Mikor a kraj inaiak kora 
reggel a szomszédos hegy tetején megpillantották 
Dervis basát, elcsodálkoztak. Hamarosan csatarendbe 
álltak, megütköztek a császáriakkal, de csakhamar 
szétverettek és futásnak indultak. Mikor ezt a jájcei 
várban levők megtudták, annyira megijedtek, hogy 
éjjel ti tokban elhagyták a várat. Omer basa másnap 
bevonult foglyával, Sztocsevics Ali basával a várba. 
Szamárra ültette x\li basát, a kötőféket fia tartotta, 
elől ment a kikiáltó mondván : Aki Sztocsevics Ali 
basát látni akarja , itt van, nézze meg. Később titok-
ban meghagyta az őröknek, hogy lőjjék agyon. Egy 
éjjel aztán az egyik őr főbe lőtte úgy, hogy az agy-
veleje a mellette alvó lia arcára feccsent. Omer basa 
a menekülők után küldte katonáit, a kiket az erdők-
ben és hegyekben összefogdostak és visszahoztak 
a várba. A mit Jájcéban nem vittek vagy pusztítot-
tak el a krajinaiak, azt most Omer basa katonái 
vették el. 

A keresztények és a franciskánusok arra kérték 
Omer basát, adjon nekik kárpótlást. Kérésükre meg-
parancsolta, hogy az agák és bégek magtárai nyit-
tassanak ki s a nép annyi gabonát vihessen, a 
mennyire szüksége van és pedig valláskülönbség 
nélkül. így büntette a hűtlen agákat és bégeket. 

Ezután Omer basa személyesen megtekintette a 
plébániát és néhány kirabolt házat s így saját 
szemeivel láthatta a pusztítást, amelyet a kraj inaiak 
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végbe vittek. Mikor a plébánián fekete kávét akart, 
a plébános az felelte: «Uram, te kávét kérsz, és 
nekünk darab kenyerünk sincs.» Később 50.000 garast 
(8000 k.) adott a plébánosnak, hogy a kiraboltak 
között ossza szét. 

A kraj inaiak Kozaracnál újból összeütköztek 
Omer basával, de siker nélkül. Innen Banyaluka felé 
vette útját. Itt történt Sztocsevics Ali basa kivégzése, 
amelyről szóltunk. Mikor innen Krupa felé indult, 
a kraj inaiak még egyszer és utoljára próbáltak 
szerencsét. Mikor Omer basa a Szana part jához ért, 
megparancsolta, hogy a magukkal hozott fából azon-
nal hidat verjenek. A túlsó parton voltak a kraj i -
naiak. Mikor Omer megkezdte az átvonulást, a 
kraj inaiak is megkezdték a támadást, de ezt sikerült 
visszaverni; mikor pedig az egész sereg az ágyuk-
kal átkelt, Omer basa heves támadást intézett, 
a melyre az ellen szétfutott. Kapics kadija fejét Omer 
basának hozták peksiskép (a jándékba) ; ez meg-
jutalmazta az átadót. Ali Kedics Horvátországba 
menekült . 

A győztes Omer basa most kezdi behozni a 
tanzimatot. A kra j inaiaknak természetesen jó sokat 
kellett fizetniök. 

A bujtogatok főbbjeit egész Boszniában össze-
fogdosta és bilincsekbe verte. Nem kiméit az ő 
bosszúja sem basát, sem agát, muftit (török törvény 
magyarázót) vagy hodzsát (török papot). A travniki 
muftinak, akit a törökök szentnek tartottak, vasra 
verve kellett az utakat csinálnia. A franciskánusok 
közbenjár tak érte a basánál, mer t remélték, hogy 
majd ezután jobban fogja párt já t fogni a katholi-
kusoknak, mint eddig. A fölkelők közül többet 
Konstantinápolyba küldött. 

Miután így karddal és ágyúval rendet teremtett, 
új törvényeket adott ki Szarajevóból. Megparancsolta, 
hogy 1. a nép és a birtok összeirassék ; 2. a katholi-
kusoktól franciskánusok, a görög keletiektől pedig 
pópáik szedik a harácsot. 3. Minden kerületben 
a keresztények élére bírót állított, a törököknek 
pedig muktár t adott. 4. Elrendeli, hogy a medzsili-
szekben (gyűlés) egy-egy katholikus, görögkeleti és 
zsidó vegyen részt. 5. Elrendeli, hogy utakat csinál-
janak, különösen pedig Szarajevóból Novi Pazar 
és Travnik felé. — E rendeletek nem tetszettek a 
törököknek, azért is nem jó szemmel nézték az 
utak építését; különösen pedig nem volt kedvükre, 
hogy a franciskánusok és pópák szedik a harácsot. 

Hogy az akkori viszonyokat könnyebben meg-
érthessük, tudnunk kell, hogy az adónak két neme 
jár ta Boszniában. Az egyik a tulajdonképeni adó, a 
másik a harács (fejadó). A porta kihirdette, hogy 
mennyi adót tartozik fizetni minden basaság; ezt a 
vezir kiosztotta az egyes kerületek közt, a kerü-
letek a falvak közt, a falubeliek pedig a közös 
gyűlésen egymás közt. Gyakran megtörtént, hogy a 
kerületek levélben protestáltak a nagy adó miatt, a 

falvak a muszellimnél, a ki a kerület élén állt. Ha 
elfogadták a kiszabott összeget, akkor ezt a kodzsi-
basák összeszedték. A harácsnál más volt az eljá-
rási mód, mert ezt csak a keresztényektől szedték, 
és pedig minden 15 évet mult férfi után. Minthogy 
a törökök semmiféle anyakönyvet nem vezettek, a 
korra nézve kitaláltak egy mértéket : kettőbe ha j -
tották a zsineget, körültekerték az ifjú nyaka körül, 
a kinek koráról kételkedtek; ezután a zsineg két 
végét az ifjú fogai közé fogta s ha sikerült a fején 
átvetni a zsineget, tartozott adót fizetni, különben 
nem. A dolog magyarázata az, hogy a gyermekek 
fejkerülete még egyszer akkora, mint a nyaké, míg 
a felnőttekre ez nem áll. A harácsot gyakran bérbe 
adták, a harácsszedők ilyenkor egész önkényesen 
já r tak el, így pl. 1834-ben a kis gyermekekért, sőt még 
a bölcsőben levőkért is kellett fizetni. E mellett 
irgalom nélkül követelték e telhetetlenek jussukat, 
úgy hogy a keresztények gyakran kénytelenek voltak 
nemcsak földjeiket és házaikat, hanem még ruháikat 
is eladni, csakhogy eleget tegyenek a lelketlen 
harácsszedőknek. 

De nem is lehetett ezektől mást várni. A porta 
csak a vezirt és mullahot nevezte ki, a többi tiszt-
viselőt mind ez a kettő nevezte ki. De minden tiszt-
viselőnek előbb le kellett tenni bizonyos összeget s 
hivatalidejük még így is csak egy évre szólt; ha 
tovább is meg akartak maradni hivatalukban, űjból 
kellett fizetni. De nemcsak ezek, hanem a vezir és 
mullah is busásan megfizettek hivatalukért. így nem 
is csoda, ha minden tisztviselő a vezirtől kezdve 
ugyancsak ki akarta használni a kedvező alkalmat 
s ha máshoz nem, hát a fosztogatáshoz értettek 
valamennyien. Pércsics Vince S. J. 

Földesúri és községi kormányzat apátsági 
birtokokon a középkorban. 

A territoriális kormányzat feje maga a földesúr, 
az apát vagy az apátság kormányzója (gubernátor), 
sőt egy időben maga a király, vagy helyettök jószág-
kormányzójuk (administrator).1 

Jelentékenyebb kormányzati és jogügyi intéz-
kedésekben a javada lom főbirtokosa mellett rende-
sen ki van emelve a konvent vagy káptalan hozzá-
járulása is, mert bizonyos jövedelmek a konvent, a 
templom és ispotály részére voltak lekötve2 s mert 
a konvent, élén a perjellel, mint a főjavadalmas el-
lenőre, olykor tiltakozott a nélküle történt szerződé-
sek ellen. Helyes kormányzati elv sugallta, hogy a 
jobbágyok vagyis tisztek szintén hallassák tanácsukat 
és hozzájárulásukat, vagy legalább mint tanuk szere-
peljenek egyes fontosabb okiratokon s mint kor-
mányzati közegek tudomást vegyenek a vagyonjogi 
és úrbéri intézkedésekről. 

1 Pannonhalmi rendtörténet III. 57—60. 1. 
2 U. o. I. 681. 1. 
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A tatárjárás előtt egyes konventtagok állottak 
némely szolgaosztályok és egész jószágkerületek é lén; 
ilyen volt Pannonha lmán pl. Mátyás szerzetes pap, 
a sütők mestere (magister pistorum), János letett apát, 
a szentmártoni (jószágkerületi) prépost, Kánya so-
mogyi prépost és Vitái salai perjel.1 A tatár járás 
után is előfordul Mihály dékán, mint a salai per je-
lek utóda, somogyi jószágkormányzóként János kő-
röshegyi prépost, a szentmártoni alsó ma jo r mestere-
ként Gergely fráter (magister curie inferioris). Mikor 
István apát némely jövedelmeket : vámokat, tizede-
ket, kilencedeket a konvent ellátására köt le: egy-
szersmind fölhatalmazza a konvent tagjait, hogy ama 
jövedelmeket választott megbizható személyek által 
kezeltessék s a műhelyeket, házakat, épületeket javít-
tassák.2 A választás itt részint világi tisztekre vonat-
kozik, részint azon konventtagokra, a kik a jövedel-
meket átveszik és a tisztekre felügyeletet gyakorolnak. 

A világi tisztek élén áll az udvarispán (comes 
curialis), a központi főtiszt, a vidéki jószágok élén 
pedig egyes ispánok (comes), kiknek közös össze-
foglaló neve a jobhágy vagy officialis.3 A ta tár járás 
után is van curialis comes, Márton, a monostor 
udvar i spánja ; (1258) gyakori az egyszerű officialis 
vagyis tiszt cím s új a várnagy (castellanus), vár-
ispán (comes castri), várkapitány (capitaneus castri) 
és várgondnok (provisor castri, a vár tiszttartója) cím. 
A pannonhalmi várnak első nyoma a tatár járáskor 
fordul elő Rogerius előadásában s a XIV. század elején 
birtokosa a király.4 Gyakran j á rnak el jogügyekben 
a tisztek egy-egy szerzetessel, mint az apát és a 
konvent prókátorai hiteles helyeken, szerződéseknél, 
perek tárgyalásánál, stb. V. István király az adó-
kiváltság megadásakor kijelenti, hogy rendkívüli 
országos adószedés esetén az apát vagy a dékán 
(perjel), illetőleg más a szerzetesek nagyjaiból, vagy 
a tisztek jelenjenek meg a király előtt s így tudják 
meg tőle, hogy a rendkívüli adó fejében mit kíván 
a monostor népeitől (1270).5 Hermann apát és kon-
ventje 1288-ban kedvelt s hű tisztjöknek, Veresi 
Keményös (Keminus) ispánnak hűséges érdemeit, 
ki kora ifjúságától fogva még vére ontásával is szol-
gálta a monostort, oly birtok adományozásával ju ta l -
mazzák, a melyet 25 márkáér t vettek. Hatvanhét 
esztendeig bir ta Keményös ispán családja azt a bir-
tokot, a mikor az országbíró visszaitélte a monos-
tornak, mert az apátnak és konventnek nem volt 
joga örökre eladományozni a birtokot, t. i. a királyi 
főkegyúr beleegyezése nélkül." Detlényös (Dethylinus) 
ispán, szentmártoni várnagy, a szomszéd Pázmán-

don vett birtokát, a melyet részére Károly király az 
ö iránta és az apát iránt gyermekkorától fogva szer-
zett érdemei miatt megerősített, dörögi jószágával 
együtt a következő évben 100 márkáér t eladta az 
apátságnak (1330.)1 Lőkös fia László mester 1372-ben 
mint «Szent Márton egyháza várának ispánja és vár-
nagya» kéri egy apátsági bir tokra vonatkozó oklevél 
átírását.2 Mint az apátság kormányzójának, egy len-
gyel főpapnak teljeshatalmú főtisztje, ura említése 
nélkül intézkedik Augmerius szentmártoni várkapi-
tány a konventtel együtt bizonyos szőlősi «birtokuk» 
megtelepítéséről.3 Végül Korcsi Benedek, az apát és 
konvent várgondnoka arról nevezetes, hogy a szom-
széd birtokos jobbágyait megverette és a várban 
kalodába tétette, a minek elbírálása aztán a király 
kúriája elé került (1511); de viszont az ily tisztek is 
olykor áldozatai lettek a szomszédok hatalmasko-
dásának, pl. megverték és kifosztották a gyenesi (dé-
nesdi) ispánt a bíróval együtt (1410), megölték a 
deáki tisztet (1512) és láncra verték a szentmártoni 
ispánt (1514).4 

Az ispánok ú. n. kúr iában vagyis majorban lak-
nak. Ilyen kúria van említve lenn Szentmártonban 
(1267), a somogymegyei Bemetén (1449) és Láziban 
(1452), a somogy-tardi ispán pedig a monostor gran-
giájában lakott,5 mely olyan szerzetesi megszálló-
helynek épült, a milyen volt a ta tár járás előtt az 
említett jószágkormányzó prépostok vagy perjel fiók-
monostora, remetesége (heremum, obedientia, cella).6 

A tisztek jövedelmei közül említve van az ú. n. 
spán bora (ispán bora 1422, vinum comitis seu cas-
tellani) s fölszerelésük közül páncéljuk, fegyverzetök 
(lorica, arma, 1410.)7 

A falu (villa) élén biró áll (villicus, iudex) esküd-
tekkel (iurati), a kik, miként a biráskodás, úgy a 
közigazgatás, községi kormányzat dolgában is nem 
a nemesi megye hatóságától, hanem az apáttól és 
lisztjétől veszik át a felsőbb rendeleteket s teszik 
közzé a jobbágyoknak. Közreműködnek a telepítés-
ben, a közmunkára való kirendelésben, a dézsmá-
lásban, adószedésben és adósságok behaj tásában. Ezért 
a biró kedvezményeket, ju ta lmat is élvez a földesúr 
részéről, mint pl. Hencz füzedtői biró, ki az apáttól 
királyi jóváhagyással két malmot kapott örökbir to-
kul, talán a telepítésben tanúsított buzgalmáért (1263 
előtt.) A biró rendes jövedelme a bírságok egyhai'-
mada. 

Egy kis falu leírását olvassuk 1392-ben Gyenös-
nél (Dyenus, Dénesd.) Van ott egyház kőtoronnyal 
s haranggal (turris seu campanile lapideum), körü-

1 U. o. 542. 1. 
2 U. o. II. 240 ; 159, 632 ; 332. 592. 1. 
« U. o. I. 553-555. I. 
4 M. Florianus, Fontes. IV. 84. 1. Pannonhalmi rend tört. 

II. 205-206. 1. 
s U. o. II. 335. 1. 
« ü. o. 416—419. 1. 

1 U. o. 366-369. 1. 
2 U. o. 540. 1. 4 U. o. 638. 642. 660. 1. 
3 U. o. III. 493. 1. 6 U. o. II. 341. 1. 1273. 
6 U. o. I. 171. 1. (residentia, curia Tardon), 184. 542. 1. 

Legrégibb a keresztúri obedientia vagy remeteség. U. o. 611.1. 
1185. köv. 

7 U. o. III. 498. 444. 1. 
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lőtte a cinterem vagyis temető, bekerítve fallal (ci-
miter ium cum muro circumdatum.) A falu áll hét 
jobbágytelekből, a melynek egyike a plébánosé (sep-
tem sessiones, una plebani) s a belső telkekhez gyü-
mölcsöskertek is tartoznak (hortus pomorum sen f ruc-
tuum).1 Kimondott elv, hogy élőfát a nép többé ne 
merjen rongálni, kitépni (1258). Nemesekkel vegyes 
falvakban az apátság szerződésileg biztosítja jobbágyai 
részére az egyház, utak és legelők szabad közös hasz-
nálatát (1361).2 A jobbágyok házát s ennek belső és 
külső tartozékait, udvarát, kertjét és földjeit teleknek, 
sessio-nak nevezték, de maga a ház «curia seu ses-
sio» néven is előfordul egyideig (1395, 1410), vala-
mint viszont nemesi sessiot is említenek curia helyett 
akkor, ha jobbágytelket szegény nemes bir (ses-
sionem iobagionalem, tanquam sessionem nobili-
tarem, 1509).3 

Falunak nevezték az oly községet is, a melynek 
csak hetivására van. Ilyen Szentmárton, a monostor 
központi községe, a melynek alsó részében, Alsokon 
körülbelül már Kun László kora óta van vásár min-
den szerdán s ezt I. Károly szintén kiveszi a megyei 
birák hatósága alól és a földesúri biráskodás alá 
rendeli (1334), Nagy Lajos pedig miatta a szomszéd 
Écs falunak engedélyezett hetivásárt, a melyre szo-
kás szerint szabad járást-kelést biztosít mindenkinek, 
szerdáról áthelyezi hétfőre, hogy ne zavarja, rontsa 
a szentmártoni hetivásárt (1350). Még e század végén 
is falunak nevezi István apát Alsokot, a melynek 
vásárvámját a konvent asztala jövedelméül köti le 
(1398).4 De egyszerre várossá lett Szentmárton akkor, 
a midőn felsőbb része, Felsok a földesúr kérésére 
megnyerte V. László királytól az országos vásár jo-
gát évenkint pünkösd keddjére és szent Benedek 
minden ünnepére (ad opidum Felsok nundinas libé-
ras seu fora annualia libera, 1451).5 Sőt Szentmárton 
utol jára m á r «civitas» néven is kezd szerepelni a 
XV. század legvégén.0 

A bir tokkormányzat elveit abból következtethet-
jük, hogy mindinkább iparkodnak a távolság miatt 
nehezen kezelhető, puszta birtokokat bérbe adni, 
többször egyenesen azzal a kikötéssel, hogy az illető 
tartozik a pusztát vagy kevés lakójú falut új tele-
pülőkkel felvirágoztatni. így adják bérbe a pozsony-
megyei Deákit a bérlő jövedelmének feléért (1357), 
Balatonfő-Kajárt és Malomsárt tíz évre százdénáros 
25 frtért (1382), Csicsalt szintén tízévre százdénáros 
2 frtért (1393) és Szentmártonföldét évi 16 márka 
súlyú viaszért (nyolc fontért, 1479).7 A kormányzati 
elv e föld eladásakor van legtudatosabban kifejtve 
ilyképen : «Szentmártonfölde nevű jószága egyházunk-

1 U. o. II. 384. 1. 2 U. o. 301. 478. 1. 3 U. o. III. 627. 1. 
4 U. o. II. 379. 404. 592. 1. tributum fori = vásárváni. 
5 U. o. III. 527. 1. 
• U. o. 544. 556. 1. 1492. 1500-ban ; ez utóbbi évben «op-

pidum» is előfordul. 555. 1. 
' U. o. II. 431. 559. 586. 1. III. 539. 1. 

nak régóta jobbágyok nélkül van és annyira gyümöl-
csözetlen, hogy belőle csekély vagy semmi haszon, 
előny sem származik évente a monostorunktól való 
nem csekély távolság m i a t t . . . mert sokkal kevesebb 
haszon szokott belőle bejönni, mint a mekkorák a 
kiadások, a melyeket évenkint tennünk kell és erszé-
nyünkből kifizetnünk, mikor gyakorta küldünk embert 
a birtok megvizsgálására, aztán rendelkezünk (föl-
szerelés dolgában) és védjük perrel, óvásokkal . . . 
ezért elhatároztuk, hogy eladásra bocsájt juk és árá-
ból más hasznosabb jószágokat veszünk. Eladtuk 
tehát a nevezett birtokot Borcsi Balázs somogyi espe-
resnek és veszprémi kanonoknak s általa a veszprémi 
kápta lannak 200 magyar forintért (1510).»1 Más bir-
tokokat a nagy távolság miatt közelfekvőkkel cserél-
nek el, nevezetesen a somogyzselicieket győrmegyeiek-
kel, még pedig ismételten (1328—1364. és 1434-től 
véglegesen).2 

A közelebb fekvő birtokok jövedelmezőségének 
emelésére szintén nem a házi, majorsági gazdálko-
dás, hanem a jobbágytelepítés látszik legalkalmasabb 
eszköznek s e végből az uraság részint a maga hatás-
körében, részint a királytól támogatva többféle sza-
badságot és kedvezményt biztosít az új települőknek. 
Szabadságokat ad a király az apátság részére átenge-
dett cserebirtokok benépesítésére (1262); ugyancsak 
a király teszi népessé az apátság beleegyezésével 
Füzedtőt (1263 előtt) s egy századdal utóbb a szomszéd 
Almást, melyet a király a maga orvosa, phisicusa, Fe-
renc mester részére hat évig évi egy márkáért , a 
további hat éven át pedig négy márkáér t tartott bér-
ben (feudaliter conservandam 1367). míg cserebirto-
kot nem adhat érte.3 Szabadságokat ad maga az ura-
ság is távoli és közeli falvainak benépesítésére, pl. a 
zselici Szentlászló és Keresztúr jobbágyainak (1369), 
továbbá a bársonyosi és varsányi szőlőtelepítőknek 
(1418, 1422).4 * er. 

]~kori keresztény mozaikok új világításban. 
II. 

Midőn a római császárság korában a művészet 
az ábrázolás teljes készségével rendelkezik, bevonja 
a természetet is. Már nemcsak a tárgyakat és ala-
kokat igyekszik megjeleníteni, mint minden primitiv 
művészet, hanem a környezettel vonatkozásba hozza. 
Még a magas, de naiv lelkületű görög művészet is 
csak a tárgyi forma, a letapogatható külső iránt 
érdeklődik, az objektív igazságot jeleníti meg. Csak 
midőn az ember észrevevése raffináltabbá válik, 
veszi számba a tárgy vagy alak környezetét és szub-
jektív látását. Addig az ember mindig tapasztalatok 
alapján tárgyilagosan tud, később saját magából 

1 U. o. III. 629. 1. 
2 U. o. II. 269. 1. III. 507-508. 1. 
3 U. o. II. 319. 325. 513. 1. 
* U. o. II. 528. III. 493. 498. 1. 
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nézi a tárgyakat, a mi lényegesen más. Az első lehet 
tudomány, sőt a szépség formai tökélye; a második 
a költészet s rendszerint a művészet gazdagabb 
forrása. Az ábrázolásnak ezen módja Titus diadal-
ivének szobrászati díszében és a negyedik pompeji 
stílusban épen csak hogy jelentkezik. Már nem volt 
ideje kifejlődni. De jön a kereszténység és hűséges 
sáfárja lesz az antik örökségnek. A régi klasszikus 
művészet plasztikus stiljét kiszorítja egy új megjele-
nítési mód, a melyet Dvorak szinilluzionizmusnak 
nevez s abban áll, hogy a környezet bevonásával, a 
plasztikai formák és lokális színek elhanyagolásával 
csak különböző színes valöröket lá tunk; a színeknek 
különböző erősebb vagy világosabb árnyalatai sávok-
ban és foltokban helyeződnek el és keltik fel a 
szemlélőben a domborúságnak, plasztikának érzetét, 
akárcsak a modern festészetben. Ezen szinilluzio-
nizmusra jeles példa a s. Maria Maggioreban levő 
mozaikok. 

A fejlődés tovább foly; a ss. Cosma e Damiano 
t r ibuna-mozaikján egy u jabb fejlődési stádium mutat-
kozik. A művész más valőrök segítségével sem igyek-
szik a plaszticitás illúzióját kelteni a szemlélőben, 
hanem silhouetteszerű sikábrázolásban adja alakjait. 
A formákat nem oldja föl teljesen kontúr nélkül való 
színfoltokká, mint a s. Maria Maggiorebeli mozaiko-
kon történt, hanem körvonalakkal határolja az ala-
kokat és árnyékoló vonásokkal élénkíti. Az ember 
szinte azt hinné, hogy a művész visszatért az antik 
plasztikus stílushoz, pedig távol áll tőle és u jabb 
fázist jelel. A kontúrozás nem éles, rajzoló vona-
lakból áll, hanem széles sávokból, a melyek a meg-
világított vagy árnyékolt részeket övezik és — ez a 
fontos — e sávok ugyanazon színekből állanak, 
mint a határolt terület, csak valamivel sötétebb tó-
nusban. így természetesen ismét bizonyos plasztikus 
érzetet ébresztenek. A színezés szegény; a művész 
kevés színnel dolgozik, hogy annál hatásosabban 
váljon le a háttérről az ábrázolás. 

Miután így a szinilluzionizmus elvégezte alap-
vető munkájá t az új stilus kialakításában, egyelőre 
háttérbe szorul s a kompozició-illuzionizmus kezdi 
meg alakító befolyását. Már említettük, hogy az antik 
művészet nem sokra vitte az alakok és a környezet 
közti művészi viszony beállításával. Epen, hogy meg-
kezdte és jelezte. A keresztény művészetben — a s . 
Maria Maggiorebeli mozaikokon — m á r óriási hala-
dás szemlélhető. A térnek még csak járulékos jelen-
tősége van, de igen gondos kidolgozást nyer. A térbe 
való bemélyedést nem csupán a tájkép és az inté-
rieur által érzékelteti, hanem az alakoknak távlati 
beállításával a térben. Igaz, hogy kevéssel utóbb 
ismét bizonyos visszaesés jelentkezik, mert a ss. 
Cosma e Damianoban a térkompozició teljesen 
hiányzik. Krisztus és a szentek egy síkban ál lnak; 
az arany háttérről egyenlő távolságban válnak le, 
egy síkban vannak elhelyezve. Eme visszahanyatlás 

nem kellhet nagyobb csodálkozást, mert hiszen az 
antik örökség még nem volt teljesen fejlett, a ke-
resztény pedig még nem állapodott meg s nem vált 
az egyszer elért eredmény öntudatossá és mintává. 
Különösen nehéz feladat a művészre nézve az ala-
koknak és a térnek összekapcsolása. A klasszikus 
térábrázolás úgy fejlődött, hogy az egyes tájképi 
motívumok egy térösszeséggé egyesültek; mivel azon-
ban a klasszikus művészetnek még nem állott rendel-
kezésére a modern művészet vonal- és légtávlata, 
a természetes ábrázolásra sem volt képes. Tehát oly 
megoldást keresett, a mely által a horizontig terjedő 
mély térrészlet ábrázolásának nehézségeit meg lehetett 
kerülni, a mi vagy a nézőnek a képhez való nagyon 
mély elhelyezésével és erős föltekintéssel volt el-
érhető, a mi által az aránylag keskeny tájképi részlet 
a horizontig emelkedett fel, vagy a háttérnek kulissza-
szerű elzárásával. A s. Maria Maggioreban meg van 
mind a két megoldási mód, bár a tájkép az alakok 
javára háttérbe szorul. 

Ebben az elrendezésben volt azonban bizonyos 
ellenmondás. Az alakok szubjektív meglátásban voltak 
ábrázolva, a táj és környezet pedig régi kompozició 
szerint mesterséges összeállításban, tehát nem mint 
festői, szubjektív meglátás. Az alakokat úgy festették, 
a mint azok pillanatnyi, távlati (optikai) megjele-
nésükben láthatók voltak, de nem festették azt, a 
mit vele egyidejűleg mint keretet látni lehetett 
és kellett, hanem a keret-tájképet hozzá kompo-
nálták. Az első természetes meglátás, a második 
tehnikai szerkesztés. Az egységes optikai észrevevés 
hiányzik. 

A keresztény művészet tehát az elsőt igyekezett 
kifejleszteni, mert helyesen megérezte, hogy van 
fejleszthető magva. A kép a magasban helyeztetett 
el, a szemlélő részéről tehát igen alacsony nézőpont 
adódott és az ábrázolás számára erős alulnézet 
vétetett föl, a mi által a tájképi részlet egy keskeny 
sávvá zsugorodott össze és az alakok egyenesen a 
horizontról váltak le. Az alakok tehát a sík legelejére 
kerültek, nem lehetett azokat különböző egymás 
mögötti síkokba helyezni, különben eltakarta volna 
őket az alapsáv, a melyen álltak. Ez nem a keresz-
tény művészet fogyatékosságából származik, mert 
hisz mindjár t meglátjuk, a másik móddal is sikeresen 
birkózik meg, hanem a kor vallásos hangulatából. 
Ebben az időben az istenség s minden természet-
fölötti a magasztosság elvén alapul; a fönség oly 
erősen leigázza a népeket, hogy egyrészt kivész az 
istenséggel azon lealacsonyító, szemérmetlenül barát-
kozó felfogás, a mely a késői antik vallási felfogását 
elrútította, másrészt az a gyermekded, naiv, közvetlen 
b iza lom,ami katakombák egyházát igéző költészettel 
vonja be. Az Isten rex regum et dominus dominan-
tium, qui inhabitat lucem inaccessibilem, a ki hiera-
tikus fönségben trónol a világ felett szentjeinek tár-
saságában. Ennek a hieratikus felfogásnak jobban 
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megfelelt az ujabb elrendezés. Az alakok megszaba-
dulnak minden földi melléklettől, tájképtől, város-
részlettől, intérieur környezettől. Mögöttük arany-
alap emelkedik, a mélyről fönséggel válnak le a 
komoly tekintetű és testtartásit szentek. Ilyenek a s. 
Marco mozaikjai. 

De van a keresztény művészetnek egy másik, 
talán tetszetősebb és hozzánk közvetlenebbül szóló 
ábrázolási módja is, a mi azért is első rangú jelen-
tőségű, mert belőle merített utóbb a renaissance 
Correggio s ennek révén a modern művészet. Ebből 
is látható, mennyire nem hanyatló és sekélyes az 
ó-kori keresztény művészet. A háttérnek tájképi vagy 
intérieur kiképzése helyett az alakokat egy egységes, 
az atmoszferikus környezetet jelző szintónusba en-
gedték beleveszni, a melyből most már az alakok 
mint természetfölötti jelenségek lépnek elénk. Cor-
reggionál, a kinek művészete műterem-művészet, ez 
az atmoszferikus alapszin sötét, míg a VI. század 
pleinairizmusa (ezt is jó lesz mint keresztény vív-
mányt följegyezni!) rendszerint derült, világos. De 
az alapelv ugyanaz és azon megfigyelésen alapul, 
hogy alkonyodó félhomályban vagy vakító napvilá-
gításban az alak vagy csoportozatok körzetének egyes 
részleteit nem lehet pontosan megkülönböztetni, 
hanem világos vagy sötét hátteret kapunk, a melyről 
egyes színesen plasztikus és erősen diíferenciált ala-
kok válnak le, mintha ködből lépnének elő. A mint 
tehát egykoron a test, alakok, tárgyaknál, úgy most 
a tér ábrázolásánál is az optikus (szubjektív) észre-
vevést vették alapul. Természetesen ezen pleinairben 
az alakok mintegy feloszlanak, erős rajzolásuk el-
mosódottá válik; csak széles határvonalakat, fény-
és árnyéksorozatot különböztethetünk meg. Ezzel 
já r egyúttal, hogy a mozaikok szinhangulatának 
összhangja az együttes tónusba, arany vagy ezüstös 
lazurba olvad össze, a mely hasonló a renaissance 
velencei mestereinek festményeihez. Nem az előbbi 
szorosan vett arany alapot, hanem a különböző 
szinek — úgy az alakok, mint az alap színeinek — 
egy aranyos vagy ezüstös skálára való fektetését 
értjük. Ezzel a stilizáló művészet elérte legtetejét. 
Ide tartoznak Ravenna mozaikjainak javarésze s 
Rómának a VI—VIII. századi falékítményei majd 
mind. 

Azonban a kereszténységbe ojtott művészi 
érzék kihalóban volt, minthogy az egyházban mind 
szélesebb rétegeket foglalnak el az újonnan meg-
keresztelt barbár nemzetek. Midőn így a művészeti 
élet hordozói művészeti kérdésekben gyermekek és 
falusi lelkek lesznek, a széles fény és árny szegé-
lyeknek éles kontúrokká kell átváltozniok és az 
illúzión alapuló, optikai (szubjektív) modellirozásnak 
sikban ellapuló, primitiv ábrázolássá. Illúzió, stili-
zálás csak nagyon finomult izlés talaján virágoz-
hat. A klasszikus és különösen az ó-kori keresztény 
művészet tér-stilusából, a mely illuzionisztikus észre-

vevésen alapult, a kezdő középkor vonal és sík-
stilusa keletkezik, mihelyt az illúziót nem értették 
meg. A s. Agnesebeli mozaik-mestere már ezen 
áramlatból kerül ki. A régi ábrázolások általános 
sémáira támaszkodik, de nem fogta fel teljesen a 
művészi tartalmat, mint a Justinian korbeli mű-
vészek. 0 a széles, keretelő vonalsávokat éles kon-
túrokká változtatja s minthogy fény és árnyék 
equivalensekkel, meg a ruha plasztikus formáival 
nem tudott mit kezdeni, illetve a kettőt össze-
kapcsolni, lemondott minden modellálásról úgy, hogy 
alakjai színezett síkrajzoknak látszanak, amelyeknek 
ürességét a részleteknek, ruhamintázatnak, drága-
köveknek, kinos pontosságával akarta elleplezni. 
Ezzel elsekélyesedett az alakok szinilluziója. Termé-
szetesen a tér illúzió veszte szinte nyomon követte. 
A barbárok az egyszínű hátteret vagy levegő-falat 
tartalmatlan síknak, a hieratikus kompozíciót össze-
függéstelen, egymás fölé vagy mellé állított motívu-
moknak látták. Semmit sem mondott nekik. Azért 
előveszik ismét a régi arany alapot, a mely csillog 
és kápráztat ; a barbár szem finom hatások befoga-
dására alkalmatlan, csak drasztikus benyomásokra 
reagál. Innét már egyenes vonal vezet lefelé úgy a 
kora-középkori, mint a bizánci művészet síkábrá-
zolási, erősen kontúrozó, részletező arany- vagy bíbor-
alapú festészethez. Nyugaton utóbb az egyház támo-
gatása mellett lett feltámadás és zsendülő élet, 
mihelyt a népvándorlás viharai elvonultak és a szer-
zetesek a törmelékeket eltávolították; Keleten halálos 
csend állott be a mai napig. 

Pedig az új stilus eredetét kétségkívül Keleten 
kell keresnünk. Róma nem lehetett bölcsője, ahol 
aránylag csak későn jelentkezik, midőn Ravennában 
már régen kifejlődött. De Ravennára sem gondol-
hatunk, mert a VI. században a keletről jövő mű-
vészek már hasonló stílusban dolgoznak. így való-
színűnek kell tartanunk, hogy a birodalom keleti 
részében keletkezett, ott a hol az Aja Sophia csodás 
szerkezetű és merész tervezésű eszméje megszületett. 
A festészet sem maradhatott az építészet mögött. De 
meg a talaj is felette kedvező volt, mert hiszen 
Keleten zavartalanabbul maradt fenn az antik hagyo-
mány ; bővebben voltak az anyagiak és nagyobb 
számban csoportosultak az elsőrendű tehetségek az 
új főváros szférájában. Ez a magasabb stilus, a 
melynek emlékei nem maradtak fenn vagy legalább 
is még nincsenek felfedve és irodalmilag feldolgozva, 
hatással volt a római iskolára, ahol viszont, Nyugatot 
véve tekintetbe, a leggazdagabb hagyomány s a pápák 
támogatása táplálták a művészetet. Az iskola minden 
esetre megőrizte eredetiségét; sőt a végső konzek-
venciákat itt vonták le több szinérzékkel, bár keve-
sebb formaszépséggel. 

Dvorak kutatása folytán tehát új világításban 
és új fényben ragyognak az ó-kori keresztény mo-
zaik művek. Fényük nem megtört, nem a klasszikus 
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művészet bágyadt visszaverődése. Ellenkezőleg két 
alapvető v ívmányukkal , a szinilluzionizmusszal és 
pleinair felfogásukkal ezer évvel megelőzték a renais -
sanceot s másfél lel a m o d e r n művészetet. Az alapelv 
ugyanaz, csak megjelenítési m ó d j u k látszik első 
tekintetre á th ida lha ta t lannak . Dvorak mélyreha tó 
szellem, kiemelte a l appangó kapcsolatot s magasra 
emelte a keresztény mozaikok műtör téne t i és eszté-
tikai értékét. Elismerés és hála illeti űgv a régészek, 
min t a keresztény kul tura kedvelői részéről. 

Fieber Henrik. 

P r o t e s t á n s h i t h a g y á s N é m e t o r s z á g b a n . — 
Évekkel ezelőtt nem kis kárörömet keltett, anyagi és 
erkölcsi támogatást kapott németországi protestáns kö-
rökben az ausztriai «Los von Rom» mozgalom. Most 
úgy látszik viszont nekik van meg a maguk «Los von 
Luther»-áramlatuk. A londoni «Public Oponion» február 
25-iki számában tudniillik a következőket olvassuk. 
Azok száma, a kik legutóbb hivatalosan és törvényesen 
elszakadtak protestáns egyházaktól Németországban, oly 
ijesztő arányokban növekedik, hogy egyházi hatóságok, 
zsinatok, konferenciák tárgyalják az égető kérdést, úgy-
mond a New-York Independent. Csak magában Berlin-
ben naponkint 300 az átlagos száma a hithagyóknak s 
a kultuszminisztériumban 5 új hivatalnokot kellett fo-
gadni csupán az új ügyek ellátására. 

Vagy harminc esztendő óta csekély 1000—2000-re 
menő volt a hithagyók száma, de 1906-ban egyszerre 
12,000-re szökött fel csak Poroszországban, holott 1904-
ben még 8802, 1905-ben 9158 volt. Főkép a munkás-
osztály az, melyet ez az egyházellenes mozgalom magá-
val ragadott s magában Berlinben a legutóbbi három 
esztendő alatt több mint 17.000 munkás hagyta el 
egyházát. Jelenleg legalább 30,000-re megy a protestáns 
egyházak évi vesztesége. 

A szociáldemokrata gyűlölködés csak részben oka 
a bajnak s a Massenaustrittre (tömeges kilépés) való 
télhivás, melyet a párt a két esztendővel ezelőtt szen-
vedett politikai vereség után bocsátott ki, hiábavaló-
nak bizonyult. Mindamellett berlini nagy lapjuk, a 
«Vorwärts» minden számában közli azon husz hely 
lisztáját a metropolisban, többnyire ivóhelyek, szivaros-
boltok s efféle helyiségekét, hol az egyházat elhagyni 
szándékozók szükséges utasítást és blankettát kaphat-
nak. A legtöbb hithagyó azt hozza fel okul, hogy sza-
badulni akar az egyházi adó további fizetésétől, mely 
ilyen nyilatkozat, illetőleg kilépés révén elérhető s ez 
az egyedüli adó Németországban, melytől egyáltalán 
lehetséges megszabadulni. 

A konzervatív lapok csudálkoznak azon, hogy nem 
nagyobb azok száma, kik otthagyják egyházukat, mint-
hogy a kik megteszik, állítólag csak az egyház «száraz 
gallyai» voltak s bensőleg rég megszűntek tagjai lenni. 
Sokan még haboznak, mielőtt kilépnének, mert utána 
minden egyházi igényük elveszett a pásztorok szolgála-
tára keresztség, esküvő és temetésnél, betegek és hal-
doklók látogatására, az úrvacsorában való részvételre. 
Minthogy az utóbbi években az egyházi adó fizetése 
kötelezővé lett sokakra, akik azelőtt jövedelmük elég-

telensége révén föl voltak mentve alóla, azt hiszik, hogy 
a hithagyók számának hirtelen növekedése ennek az 
oknak tulajdonítandó. 

Vallási és társadalmi viszonyok együtt hozzák létre 
ezt a mozgalmat. Radikális vallási gondolkozás, mely 
a Monistenbundban (szégyenlik «Materialistenbundnak» 
nevezni !) talál megfelelő kifejezési, a protestáns egy-
házak elégtelensége arra, hogy e sociális kérdéssel meg-
birkózzék, különösen a munkások közölt, egyaránt té-
nyezők e mozgalomban. 

Némely protestáns folyóirat egészen meg van elé-
gedve a hithagyó propagandával, azt állítva, hogy az 
egyház így megszabadul nem kívánatos (undesirable) 
tagjaitól, azonban nyilvánvaló, hogy mégis bántja őket 
e dolog és kérdezik : mi lesz ebből (What next) ? Eddig 
még semmiféle szeparációs tervet nem vetett föl ez a 
mozgalom, sőt egyház és állam szorosabban egyesültek, 
mint valaha abban a törekvésben, hogy gátat vessenek 
a hazai protestáns egyházak belső szétbomlására irá-
nyuló áramlatnak. Liberális úgy, mint konzervatív theo-
logusok hasonlóképen ezen fáradnak. 

Némethi] Gijulci dr. 
* 

P á r i s . Luçon, reimsi bíboros érsek elitélése. Amette, 
párisi érsek védirata. — Arról a kártérítési pörről van 
szó, melyet a francia püspöki kar iskolás főpásztori 
körlevelében elitélt iskolai takönyvek szerzői indítottak 
egyes főpásztorok ellen. Reimsben a törvényszék már 
itélt s azt mondotta ki, hogy alperesnek 500 frank kár-
térítést kell fizetnie és a perköltségeket kell viselnie. Ez 
az ítélet még nem végérvényes. Alaptalan és félszeg. 
Alaptalan azért, mert ha esett kár, azt nem alperes 
okozta, hanem maguk a felperesek, kik oly könyvet 
írtak, melyet kifogásolni kellett a jogos krit ikának. Fél-
szeg ez az ítélet azért, mert ha csakugyan okozott volna 
kárt az alperes bibornok, az 500 koronával 10-ed részig 
sem volna kiegyenlíthető. 

Amette, párisi érsek nem várta be a törvényszék 
ítéletét, hanem gondoskodott előzetes felvilágosításáról 
a közönségnek és bíróságnak. Védőirata az érsek úr-
nak, melyet nemkatholikus lapok maguk is «történeti 
okmány»-nak neveznek, azon az ismeretes jogelven alap-
szik : «qui iure suo utitur, neminem laedit». Bizonyí-
tásának élével felpereseknek amaz állítása ellen irányul, 
hogy nekik a püspökök kárt okoztak. Bebizonyítja 
Amette érsek, hogy az illető tankönyvírók teljesen rá-
szolgáltak a jogos kritikára, a mennyiben aj megsértet-
ték a törvényben előírt vallási semlegességet, mert két-
ségbe vonták Isten létét s ez által megtámadták a ke-
resztény morál alapjait1 ; de nemcsak vallási tekintetben 
vétettek a tankönyvirók, hanem bj történeti, bölcseleti, 
társadalmi, söt hazafiúi tekintetben is kihívták maguk 
ellen a jogos kritikát, mely minden éretteszü francia pol-
gárnak elidegeníthetetlen tulajdonjoga. Maguknak tulaj-
donítsák felperesek, lia a jogos kritika nyomában a kö-
zönség s az iskolák tankönyveiktől elfordulnak s azok-
nak kelendősége fogyatkozást szenved. —y—la. 

i Payot, kinek «Az akarat nevelése» c. munkáját a M. T. Akad. 
könyvkiadó bizottsága azzal tisztelte meg, hogy magyarul kiadta, 
erkölcstani kézikönyvében azt mondja, hogy a túlvilági igazságszol-
gáltatás «erkölcstelen» s az egyháznak róla szóló tanítása botrá-
nyos tan. 



174 RELIGIO LXlX. évf. 1910. 

D e r m o d e r n e S o z i a l i s m u s in s e i n e r g e s c h i c h t -
l i c h e n E n t w i c k e l u n g . Irta: dr. Michael Tugan-Bara-
nowszky. Dresda. Verlag Böhmert. 1908. Ara 3 M. 198 ol. 

A szociológusokat igen közelről érdekli a lenti cí-
men megjelent munka. Érdekes dolog egy önálló mii-
ben olvasni, miként fejlődött ki a modern szocializmus ? 
Szerzőnk a mű előszavában elmondja, hogy ily irányú 
munkát még nem talált, azért szánta rá magát, hogy 
ő azt megírja. 

Sombart-Werner «Sozialismus und soziale Bewe-
gung» cimű terjedelmes müve, Menger «Neue Staats-
lehre», melyek különben a társadalomtudományi könyv-
tár kiadásában, illetve magyar fordításban a mult évben 
megjelentek, Schaeffle «Quintessenz des Sozialismus», 
Bourgin «Die sozialistischen Systeme» nem elégítik ki a 
szerzőt. 

Baranowszky a szocializmus lényegét és célját igyek-
szik a szocialista írók müveiből meghatározni. Megálla-
pítja, hogy erre nézve szabatos és világos definíciót sehol 
sem talált. A szocializmus az ember személyiségéből indul 
ki (18. ol.), teljes egyenlőséget kiván, nem retten vissza 
attól, hogy az emberek embertársaik által fosztassanak 
ki a kollektivizmus megteremtése végett, mert a jelen 
bajok forrása a rossz társadalmi berendezkedés, a kapi-
talizmus uralma, a magántulajdon. A mostani emberi 
tevékenységet vegye át a társadalom. 

Igen helyes a szerző ama nézete, melyet az érték-
többletről vall. U. i. Marx tanítása szerint minden érték 
alapja a munka, tehát a munkást illeti az érték. De mert 
a munkaadó nem az egész értéket adja, csak egy részét, 
a többletet pedig önmagának reserválja, a többlet növeli 
a tőkét, kifosztja a munkást. Ez az Ausbeutung der 
Arbeit, a Mehrwerttheorie. A szerző Marx tévedését azzal 
bizonyítja (55), hogy az érték, az árú értéke nem függ 
pusztán a belefektetett munkától. Az anyag, a tőke, az 
esély, a piaci konjunktúrák mind annyi befolyásoló 
tényezők. 

A második fejezetben a marxisták két főtételének, 
a termékek koncentrációjának és a dolgozó osztályok 
elszegényedésének valótlanságát bizonyítja. Igaz, mikor 
Marx «Kapital»-ját írta, akkor a nyomorúságos viszo-
nyok képe ilyen volt. Ámde az előző század ötvenes-
hatvanas évei alaposan megcáfolták Marx jövendölését. 
Az ipar és a kereskedelem a beözönlő aranyérc folytán 
rohamos fejlődésnek indult. Uj ipartelepek létesültek új 
tőkékkel. A termelés nem kumulálódott, hanem diffe-
renciálódott. A munkabérek növekedtek, a munkaidő 
maximuma megállapíttatott, a baleset, a rokkantság ellen 
a munkás biztosíttatott. Szóval épen ellenkezője történt 
annak, a mit Marx jósolt, a miért a szocializmusból ezt 
a tételt, mint valótlant, ki kell kapcsolni. 

A szerző a szociálista társas berendezkedésnek egy 
egész részt szentel. (101—156.) A szociálisták között erre 
nézve sincs meg a kellő egyetértés. A jövő szocialista 
berendezkedés négy nemét különbözteti meg: a központi 
szocializmust és kommunizmust, a korporativ, a fede-
ralista szocializmust és az anarchizmust. Az első esetben 
központilag kormányoznak, a másodikban az egyes kor-
porációk, szervezetek önállók, a harmadik formában 
szövetség köti össze a szerveseket, negyedikben teljes 
szabadság, anarchia dominál. Egyben e rendszerek szer-
zőivel foglalkozik behatóan, idézi azok műveit. 

A befejező rész felöleli azt a taktikát, melyet a szo-
cializmus a múltban (forradalom) és a jelenben (gya-
korlati tevékenység) kifejt. 

A mű igen tanulságos, habár egyes dolgokra nagy 
kitéréseket tesz, a mi nyújtja a munkát, az olvasó türel-
mét pedig próbára teszi. A mű utolsó része Sombart 
munkáján át tekintve hézagos és Sombartnak a már 
említeti munkájával nyert kiegészítést. 

Csepela Lajos dr. 

jtó és közönség. 
Mikszáth Kálmánnak Jókai-életrajzában olvasom, 

hogy a mult századbeli 40-es évek Budapest jének — 
jobban mondva Pestjének — harminchárom kávéháza 
volt. A mai agyonkávéházalt főváros számarányait 
sok tekintetben megmagyarázza ez az ósdi statisz-
tika, mely szerint már a főváros bölcsőjét, sőt a nagy 
márciusi napokban az ország bölcsőjét is a kávé-
házból ringatták, a 33-as szám a mult század eleji 
Pesthez képest hihetetlenül nagy. í r ja továbbá Mik-
száth, hogy ezekben a kávéházakban t izenhárom 
újság járt , «Pesti Hirlap», «Regélő», «Honderű» s a 
sok azóta elmúlt, könyvészeti adattá vált cimeken 
kívül a «Religio» is. 

Kedves olvasó, ne sajnál j végigfutni velem a 
jelenkori haza valamennyi tükörablakos, műmárvány -
asztalú füstös csarnokain, a hol vágott kabátű bará-
taink, szervezettek és nem szervezettek, sárgák és 
vörösek, hordnak pikoló és fekete szinre keresztelt 
cikoriás medvecukor levet elédbe s ha a napilapok 
tömkelegén keresztülfut tekinteted egész a bordély-
szagú élclapok, magyargyalázó idegen zsurnálok és 
soha senki által nem olvasott zúg «szaklapok» ijesztő 
halmazáig — kérd el a pincértől a Religio leg-
ujabbik számát. Mult századbeli kávéházi elődeink 
megkaphatták, de te nem kapod meg, mert azt a 
pincért, a ki legutoljára ejtette ki a «kérhem a Re-
ligio»-!, vagy a «hozom a Beligiot krém ássan»-t, 
al ighanem olyan pap temette el, a ki maga is régen 
halott. Essünk tűi hamarosan mindazon, a mi a két 
korkép-részlet közé esik : i rodalmi differenciálódás, 
sajtónk túlnövő fejlődése, lapjaink nagy száma, a 
megváltozott korszellem s mi egyebek. A mult szá-
zad eleji magyar körülbelül hazafiságból is elolva-
sott minden folyóiratot, újságot, a mi hazája nyel-
vén megjelent s i smerjük be, hogy a hazafiúi köte-
lesség ilyen értelmezése id. Szinnyei József minden 
betűn keresztül szaladó szemeire is súlyos penitencia 
volna, egyértelmű a megtébolyodással. Vegyük mér-
legre, hogy a 33 idejében nem volt napilap, katho-
likus sem, más sem, az is igaz, hogy katholikus 
sajtóagitáció sem. Mégis ott volt a «Beligio» a nyil-
vánosság gyűlhelyén, a kávéházban, a hol ma hiába 
keresed nemcsak őt, de a katholikus napilapokat is. 

Fá jda lmas tény, de a legrövidebb gyorsasággal 
fölsorolhatja a magyar haza globetratter ismerője 
mindazon kávéházakat, a hol katholikus lapot olvas-



2. szánt. RELIGIO 175 

hat. Kávéházról lévén szó, ne kicsinyeljük a modern 
életnek ezt a fórumát, mely a ma emberének leg-
sűrűbben berajzott nyilvános helye. Nem kevés a 
száma azoknak az újságoknak, melyeknek privát 
előfizetőjük annyira nincs, hogy a kávéházi előfize-
tések tart ják fönn azokat. A kávéház ma irodalmi, 
társadalmi, közgazdasági, politikai, sőt családi börze, 
a kávéház a m a társadalmának a felületes, de eredeti 
gyorsfényképe, a kávéházban nincs «Religio» — váj-
jon igazat mond ez a Mikszáth — nincs katholikus 
újság. 

Ezelőtt néhány évvel fiatalosan, bátor módon 
akciót indított e sorok írója egy nevezetes erdélyi 
város kávéházai ellen s az akció tenorja az volt, 
hogy vagy tartsanak a kávésok katholikus lapokat, 
hetilapokat is, vagy egyáltalán ne tegyenek felekezeti 
közlönyt a vendégeik elé. Ha «Religio» nincs, ne 
legyen ott az «Egyenlőség» se. Az «Egyenlőség» 
által sajtóperelt hír lapi akcióra azt felelték az inkri-
minált kávésok, hogy száz vendég közül ötven kéri 
az «Egyenlőséget», katholikus lapot azonban senki 
se kér. Nem volt-e még ifjonti könnyelműségben is 
botorság a föntemlített újság ellen invektálni — a 
mit az «Egyenlőség» hasábjain kellett beismernem s 
a mit beismernem kötelességem is volt — a kávé-
sok nyilatkozatai u t á n ? A kávéházi látogatók és a 
kávésok felekezeti viszonyai túlnyomóan eltérőek a 
«Religio» olvasóiétól, de nem elsőrangú üzleti érdek-e 
minden nyilvános helynek vendégeit közkívánat sze-
rint kielégíteni ? Az «Egyenlőség» bezzeg nem hiány-
zik egyetlen kávéházból sem, mert kérik és olvas-
sák, pedig az aktuális zsurnalisztika mellett megfér 
benne a teologizálás, a talmudmívelés is. 

A katholikus mozgalmak és a katholikus sajtó 
növekvő differenciálódása idején sokszoros szükség 
volna a differenciálódásokon fölülálló, centrális orga-
numra , amilyen a «Religio» lenne, ha a katholikus 
közönség csak némileg is úgy viselkednék vele szem-
ben, mint izraelita polgártársaink az «Egyenlőség» 
iránt. 

A ki tudja, hogy széles e hazában a sajtó és 
nyomtatvány terjesztés milyen óriási méretű, üzleti-
leg is kitűnő proceszszusai folynak sokszor a leg-
hihetlenebb szemétdolgokkal is, valósággal meg kell 
döbbenjen a katholikus sajtó határainak meddig-
terjedésén. Hogy csak egy példát említsek: a nagy 
katholikus metropolishon, Szegeden, hol a katholikus 
lelkek száma százezer, az «Új Lapot» egyáltalán 
nem láttam, az «Alkotmány», az két példányban 
fogy el egyetlenegy tőzsdében — vasárnaponkint ! 
Szomorú példája nemcsak a közönség közönyének, 
de a katholikus sajtóterjesztés élhetetlenségének is, 
mer t ha valahol, úgy Szegeden könnyűszerrel más-
kép lehetne. Az ilyenek lát tára nem annyira közön-
séget követelünk a katholikus sajtónak, mint inkább 
katholikus sajtói a közönségnek. A mai sajtó be-
tolakszik, beordít az emberek küszöbén, mi pedig 

a nemes cél és a fönnköltség piedesztáljáról sirán-
kozunk, hogy az olvasók nem sietnek felénk, pedig 
a saját eszközeinken kívül a nem katholikus sajtó 
eszközei is többé-kevésbbé rendelkezésünkre álla-
nak. 

Keserű dolgok ezek, de tán nem tanulság nél-
kül valók. Szerkesztő úr, írja meg a lapjában, hogy 
a «Religio»-t melyik kávéházban olvashat juk? 1 

Szász Béla. 

Egy audiencia XW. Leónál. 
1878. májusában, XIII. Leó üdvözlése céljából 

Itáliába indul Tárkánvi Béla. Útba ejti Velencét és 
Firenzét, a művészetek kincses városait, föleleveníteni 
ama benyomásokat, amelyek jeles mesterek fönsé-
ges műveinek szemlélése nyomán fakadtak lelkében. 
Amott két, itt három napi időzés u tán indul Ró-
mába s megérkezvén, május 18-án tiszteleg a Szent-
atya előtt, egy szombati napon, mely nap, saját be-
vallása szerint, élete legszebb napja vala. 

Az audiencia lefolyásáról bő értesítést küld 
Szvorényinek: . . . A Vaticánban most egészen más 
szokás van, mint a kegyes Pius alatt vo l t . . . Az 
audienciára jelentkezőktől előre informatiót vesznek 
ki, s ki f ia? Mi já ra tban v a n ? Nekem könnyű volt 
beszámolnom a fogas kamarás pap előtt (ki nem 
rég még szerkesztő volt egy lapnál) a szép kötésű 
föl irat tal2 s hogy tudja mi az a Szent-István-Tár-
su la t?! Bartalos kezébe adta a «Voce délia Verita» 
lap azon számát, melyben tavalyi hódolatunk alkal-
mával társulatunk működése rövid vonásokkal le 
volt írva, a többi munkák közt az is megemlítve, 
hogy a Szentírást az én átdolgozásom szerint adták 
k i . . . ez elég volt a literátor kamarásnak, hogy cim-
borá jának j ó utal egyengessen. Délután 5 órakor 
rendelt föl egyenesen a pápai anticamerába, ott 
majd tudatja, mikor kapok audientiát. Compareál-
tam s m á r egynéhány püspököt találtam ott titká-
raikkal s a quardia nobile néhány grófját vagy her-
cegjét, kik szokás szerint most is meg je lennek . . . 
gondolván magamban, hogy késő este is lesz, mikor 
ezek után rám kerül a sor. Egyszer csak nagy seb-
bel-lobbal jön a szerkesztőből lett kamaráspap, be-
szalad ő Szentségéhez. . . s néhány perc múlva kijön 
s egyenesen felém tartva h í . . . és bevezet ő Szent-
ségéhez. A szoba közepén egy magas, szikár, igen 
éles, de finom, mondhatni askétailag átszellemült 
vonásokkal biró, rendkívüli magas homlokú alak 
állt e lő t t em. . . Én meghajolva hozzája közeledtem, 
s térdre esve mondtam el a Szent-István-Társulat 
hódolatát a föliratban foglalt szavakkal . . . mit elvé-
gezve, a díszes kötésű föliratot kezébe adtam s lábát 

1 Tudtommal egyikben sem, legalább a «Religio» elő-
fizetői között «kávéház» nincs. Szerk. 

Mit a Szent-István-Társulat általa küldött. 
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megcsókol tam. . . Ö Szentsége a balkezében tartva 
a föliratot, tiszta, érces, articulált hangon s hibátlan 
latinsággal mondá azon választ, melyet a lapokból 
i smersz . . . mindinkább emelkedve, oratori hanghor-
dozással, mintha ezrek előtt szónokolt volna (pedig 
csak ketten voltunk). S midőn azon passzusra jö t t : 
Eapropter societati vestrae iteratis sanctae memo-
riae praedecessoris mei benedictionibus di ta taeaucto-
ritate mea apostolica ego quoque bened ico . . . 
Fejemre tette jobbját s áldása végéig olt tartotta. 

Beszéde alatt néhányszor fölemeltem hozzá sze-
meimet, melyeket az ihlett lelkesedés s a jelenet 
ünnepélyessége még élesebbekké tett — s jó lélek-
kel i rom neked, hogy e magas szellemi auctoritás-
nak ily megtestesült alakját még sohasem láttam, 
sohasem képzeltem mint ki előtt most térdeltem. 
Amint a Benedictio Dei omnipotentis etc. keresztet 
vetve rám, mondta, ismét megcsókoltam lábán az 
aranyos keresztbe foglalt reliquiát s fölkeltem, meg-
hajtva magamat távozásra . . . 

S ő Szentsége a Szent-Péter auctoritásával mon-
dott szózat után mondhat lan kegyes nyájassággal 
dicsért meg új ra szentírási fogalmazásomért s kér-
dezte: Quomdiu moraber is Bomae? — midőn fele-
l é m . . . pro more meo 10—15 diebus, votivum enim 
habeo proposi tum annue R o m á m peregrinandi, quod 
nunc ex Dei gratia sexta iam vice exequor. Ecce! — 
kiált föl nyájasan — ergo romanus es, non tantum 
corde, sed et facto. Mire közbe vetet tem: Sancte 
Pater non possum sine Roma v ivere . . . — magno 
tibi cedit honori factum hoc propositum, quod ego 
libenter bened ico . . . s ekkor kezét nyújtotta, melyet 
forrón ajkaimhoz szorítva s néhány másodpercig 
ott tartva, elérzékenyülten távoztam. 

íme kedves Józsim! ily szerencséhez juttatott a 
j ó Isten, így koszorúzta meg irodalmi működésemet 
s mily koszorú ez az irodalmat szerető Szentatyá-
tól'? Szinte pirulva mentem el az u tánam várakozó 
püspökök előtt, kik m á r előbb jöttek az audien-
t i á r a . . . 

Közli : Benkóczy Emil. 

Irodalmi pályázat, 
A budapesti kir. magyar Tudományegyetem hit-

tudományi kara pályázatot hirdet a következő té-
telre: 

«Eredeti források alapján s a tudomány mai 
színvonalán ki kell mutatni a kereszténység ter-
mészetfölötti eredetét történelmi lefolyásában, okai-
ban és tényezőiben, különös tekintettel a zsidó 
apokalyptikára és alexandriai vallásbölcseletre, to-
vábbá a hellenismusra és a misztériumokra, valamint 
a szóba jövő keleti vallásokra.» 

A munka a művelt közönség igényeihez legyen 
szabva és az alapító szándéka szerint irodalmi ér-
tékű magyar nyelven írva. Egy kötetnél (500—600 

nyomtatott lapnál) többre ne terjedjen. A pályamű 
idegen kézzel olvashatóan írva, a szerző nevét rejtő 
zárt jeligés levélkével 1911. szept. 15-ig a hit tudo-
mányi kar dékáni hivatalánál nyúj tandó be. Pálya-
díj (3000) háromezer korona. A nyertes szerző köte-
les művét nyomtatásban, külön könyv a lakjában vagy 
folyóiratban közzéteni. 

Kelt Budapesten, 1910. március 3-án a hit tudo-
mányi kar V. rendes üléséből. 

Mihály fi Ákos dr. 
hittudománykari dékán. 

L. B u d a p e s t . Midőn Császár Elemér (a «Budapesti 
Szemle» 1910. 453. 1.) Ady Endréék költészetében patliologiai 
jelenséget lát, találóan jellemzi a helyzetet. Túltengése az 
minden alantibb szenvedélynek. 

K. K i s g a r a m . Az ilyen kérdést pozitív alapra kell 
fektetni, az egyház rendelkezéseit be kell mutatni s legalább 
néhány tekintélyes iró nézetével kell megismertetni az olvasói. 
Ezt nevezzük tudományos kifejtésnek s csak ilyennek van 
helye a «Religio»-ban. 

S. S / .epeshe ly . Az az Arany Jánostól fölmagasztalt erős 
akarat inie, ha nehezen is, mégis csak keresztültöri magát 
az akadályokon. Jó lesz ez igv — időnként. Tudja a Múzsák 
nagyon feledékenyek és újabban nagyon követelők; mint 
Kazinczy Ferenc szokta volt mondani : folyton kell nekik 
áldozni, ha meghittjeik sorából, illetőleg ha gráciájukból 
nem akarunk kiesni. Ilyen a helyzet ma is, vagy talán ma 
még inkább a magyar Helikonon. 

H. Grác . Úgy látom, a húsvéti számba kerülhet. 
Cs. Ózd. Ön fáradhatatlan tevékenységével rácáfol 

minden olyan felfogásra, hogy vidéken a «cura pastoralis» 
mellett nem lehet könyvvel és tollal foglalkozni. Pedig ugyan-
csak kiveszi részét a «curá»-ból is, meg, mint hallom, a 
szövetkezeti munkából is. Nagyon helyesen ! Nekünk, kivált 
a mai időben, majd csak a sírban lesz szabad megpihenni. 

Sz . B u d a p e s t . Azt irja, hogy ismét csúnya időnek 
nézünk elébe s érti a politikát. Barátom, nem az idő csúnya, 
hanem csúnyák lesznek az emberek, a kik csinálják az időket. 
Ne kenjünk mindent rá az időre, a bajokat mi emberek 
csináljuk s nem tűrjük, hogy jól menjen a dolgunk. A sok 
ingó nádszál ember képében mutatja, mily nyomorult 
hanyatlási korszakot élünk ma a kultura felmagasztalt nap-
jaiban. És mi lesz majd még a szépen megindult kath. vetésből ? 

TARTALOM. Bűnbocsánat az ősegyházban. (Dogma-
történeti részlet.) V. Dudektöl. — A vitaiizmus. I. Stukner 
János dr.-tól. — Adatok Bosznia történeléhez a XIX. 
században. VI. Pércsics Vince S. J.-től. — Földesúri és 
községi kormányzat apátsági birtokokon a középkorban. 
er-tői. — Ókori keresztény mozaikok űj világításban. 
II. (Vége.) Fieber Henrik-iö]. — Egyházi világkrónika. 
Némethy Gyula dr.-tól és — y - / a - t ó l . — Irodalom. 
Tugan-Baranowszky : Der moderne Sozialismus. Csepela 
Lajos dr.-tól. — Sajtó és közönség. Szász liélá-tói. — 
Egy audiencia XIII. Leónál. (Tárkányitól.) Közli Benkóczy 
Emil. — Irodalmi pályázat — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Steplianeum nyomda r. /. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27, 

Bűnbocsánat az ősegyházban. (VI.) 

d) Funk első dolgozatában erre az ősi időre 
vonatkozólag megemlíti még a római Kelement és 
Jusztint; de épen csak bogy megemlíti őket. Az előbbi-
ről megjegyzi, hogy a korinthusiakhoz írt levelében 
(c. 7, 8) annyira általánosságban beszél a penitenciá-
ról, hogy szavaiból kérdésünkre vonatkozólag semmit 
sem tudunk meg; Jusztin meg hogy (Diai. c. 44) úgy 
fejezi ki magát, mintha a Hermas által hangoztatott 
«egv» penitenciát sem ismerné. Annyi azonban vilá-
gos előtte ugyancsak Jusztin beszédmódjából, hogy 
korában egyházi föloldozással j á ró bűnbocsánat nem 
lehetett szokásban.1 

Itt is tehát csak árkon túl gyepmesterkedik, illető-
leg végig hű marad magához. Ha már nem találja 
a há rom főbűnt, a két szerző t. i. más tétellel s nem 
a penitcnciával foglalkozik, legalább megjegyezni el 
nem mulasztja, hogy Jusztinnak, mivel nem említi, 
nem is volt tudomása az egyházi föloldozással j á ró 
bűnbocsánatról . Ha már maga melleit nem állít-
hatja oda tanúnak, luit legyen legalább a Harnackék-
nak igazuk. 

Erre is megfelelünk. Előbb azonban, mivel épen 
erre a korszakra vonatkozik, meg kell emlékeznünk 
a Stufler és Koch, braumshergi egyházhisztorikus 
közt lefolyt penitenciális vitáról. Az utóbbi, Funk 
halála után, Stuller ellen szent Ireneussal sietett meg-
boldogult tanárának védelmére.2 Kocli szerint Ireneus 
ugyan az «Adversus haereses» cimű 185 körül írt3  

hires művében se a bűnösök kizárásáról, se pedig 
visszafogadásáról kifejezetten nem nyilatkozik, s a 
bűnbocsánatról és bánatról is csak itt-ott ejt egy-egy 
szót; de a mi keveset mond, az szerinte elegendő 
elvi ál láspontjának megismerésére. Ez az elvi állás-
pont pedig se több, se kevesebb nem volna, mint 
hogy Ireneus szerint is az egyház szentek társasága, 
mely kebelében semmiféle tisztátalant meg nem tűr 
és a bűnösöket sem fogadhatja többé vissza magához. 

Stufler feleletében nyomon követi Kochot és ki-
1 Funk : Kircliengesch. Abhandl. I. 172, 1. 
2 Zeitschr. f. neutest. Wissenschaft. 1908. 35. 1. 
3 Zubriczky : Szent Irén lyoni püspök életének clirono-

logiája. 1903. 73- 1. 

mutat ja neki, hogy Ireneust nem jól értette meg.1 

Miután pedig Ireneus (~j- 202) Hermasnak közeli 
kortársa s habár egészen más kérdésekkel, neveze-
tesen a gnosztikusokkal foglalkozik, mégis az itt-ott 
tett s tárgyunkra vonatkozó elvi kijelentéseinek meg-
világítása szintén alkalmas lehet a II. századi 
egyház penitenciális felfogásának némi megismeré-
sére: ezért szükségesnek tart juk foglalkozni vele. 

Ilyen elvi jelentőségű helye pl. I. c. 2 : (Ut Christus) 
justis et aequis, et praecepta eius servantibus, et in 
dilectione eius perseverantibus, quibusdam quidem 
<d) initio, quibusdam autem ex paenitentia, vitám 
donans incorruptelam loco muner is conférât.2 A nyi-
latkozat világos. Eszerint a keresztények kétféle hely-
zetben nyerhetik meg Istentől az örök életet : olya-
nok, akik az első szeretetben (érti a keresztségi 
malasztot) végig kitartanak és olyanok, akik az első 
szeretetet elvesztik, de bűnbánat út ján ismét vissza-
szerzik azt és megtartják. Ireneus tehát ezzel nem-
csak hogy nem tagadja, hanem egyenesen mondja, 
hogy a keresztség után is van bűnbocsánat.3 

1 Stufler: Die Sündenvergebung bei Ireneus. Zeitschr. 
f. kath. Theologie, 1908. 488. 1. 

2 S. Irenei : Libri quinque adversus haereses. 2. kőt. 
Ed. W. Harvey. Cantabrigiae, 1857. I. 91. 1. 

3 Massud, Ireneus e müvének egyik régibb kiadója, az 
eléje bocsátott értekezésében ezen I. könyv c. 6. n. 3. és c. 
13. n. 5. elbeszéléseiben is keresi a feloldozással járó gyónás 
ősi nyomait. Az első helyen a Valentin gnosztikus tanít-
ványaitól elcsábított nőkről van szó, akik «post conversai' 
ad Ecclesiam Dei, cum reliquo errore et hoc confessae sunt». 
A másik helyen valami Marcus által tiltott szerekkel meg-
rontott asszonyokról van szó, «quae non tantum abdilum 
crimen confitentur, sed et occultissimas ejusdem eriminis 
circumstantias aperiunt, illudque poenitentia publica eluere 
satagunt». Massuet Grabius-sal szemben, a ki az eseteket nyil-
vános penitenciával összekötött nyilvános gyónásra magya-
rázza, igy gondolja a helyzetet: « . . . sed utrique (t. i. a publ. 
poenit. és publ. conf.-nak) praeibat confessio privata, qua quis 
coram legitimo pastore vei sacerdote huic muneri praefeclo, 
peccatorum tum occultoruni, tum publicorum, si quae eranl, 
cninneratione facta, ea postmodum publice confitebatur, quae 
palam evulgari posse et debere, nullo cum confitentis discri-
mine, servatisque prudenliae ac charitatis legibus, censuerat 
sacerdos. Utraque vero confessio, seu privata, seu publica, 
sacranienlnlis era t : utramque exeipiebat imposita delinquen-
tibus canonica poenitentia, hanc absolutio a peccatis, et cor-
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Egy másik helye: IV. c. 04, 3: Cum apud Deum 
omnia sint hona, qui ex sua sententia fugiunt Deum, 
semetipsos ab omnibus f raudant bon i s . . . Quemad-
modum autem in hoc temperali lumine, qui fugiunt 
illud, ipsos se tenebris manc ipan t ; ita ut et ipsi sibi 
causa fiant, quod dest i tuantur a lumine et inhabitant 
tenebras et non lumen causa es thu jusmodi conversa-
tionis.1 I reneusnak lehetetlen lett volna így beszélnie 
és a baj okát egyszerűen a bűnösre hárítania, ha az 
a keresztség után nem ju tha tna többé bűnbocsánat-
hoz. Hogyan lenne akkor : sibi ipsi causa, ha nem 
volna módjában kibékülni az Istennel? 

Vagy V. c. 27, 2, ahol hangoztatja, hogy Isten 
senkit sem vet el, aki hozzá fordul : Et quicumque 
erga eum custodiunt dilectionem, suam his praestat 
communionem. Communio autem Dei vita et lumen, 
et fruitio eorum quae sunt apud eum bonorum. 
Quicumque autem absistunt secundum sententiam 
suam ab eo, his earn quae electa est ah ipsis sepa-
rat ionem induçit.2 

Vagy midőn általános elvként hirdeti 111. c. 35, 1 : 
Timor Domini init ium intelligentiae ; intellectus vero 
transgressionis facit poenitentiam : poenitentibus autem 
largilur benignitatem suam Deus.3 

Ezek az elvi kijelentések szembetűnően nem 
alkalmasak Koch nézetének támogatására. Ugyanis a 
bűnösnek ez a beállítása az üdvözülés rendjébe, sorsá-
nak egészen tőle való ez a függése, mint a szövegek 
elibénk adják, s az a viszony, amelyben Ireneus a 
bűnöst a penitenciával s Istennel szemben bemutat ja , 
nem olyanok, melyekből a bűnösnek az egyházból 
való mindenkori kizárathatására lehetne következtetni. 
Ez Ireneus ismételt kijelentése szerint csak egy eset-
ben képzelhető, lia a bűnös megátalkodottan maga 
akar ja úgy; de nem oly módon, ha csupán az egy-
ház úgy itél róla. A döntő súly Ireneus szerint a 
bűnös ember elhatározására esik. 

Koch mindazonáltal hivatkozik Ireneus egy más 
helyére, mely szerinte döntő súlyú a jelen kérdés-
ben s mely állítólag világot vet Ireneus egész peni-
tenciális gondolkozására. Ez az Adv. haer. IV. 42, 4, 
ahol Ireneus szembeállítja az ó-szövetségi bűnösök 

poris Christi suscipiendi facultas. Sed adeo liberum non erat 
peccatoribus seil privatim, seu publice confiteri, ut, Irenaeo 
teste, e mulieribus illis «cauterizatas habentibus conscientias», 
quaedam, cum puderet latens ulcus relegere, terreretque 
poenitentiae seu exhoinologeseos remedium, animum misere 
despondentes ab Ecclesia deficerent, vet inter spem et metum 
animo pendentes, neque intus, neque foris existèrent. Certe 
si quo alio sibi ipsae opitulari posse remedio existimassent 
eae mulieres ; si uni Deo facta confessio, privataque sponte 
suseepta poenitentia sceleribus expiandis satis fuisset, quid 
ambigebant? quid ab Ecclesia deliciebant, vel animo dubiae 
inter defectionem et reconciliationem haerebant ? Quin potius 
tarn facili remedio sibi ipsae consulebant ?» Migne, Patrol. 
Graeca VII. 323. 1. 

i S. Irenei libri, ed. Harvey II. köt. 300. la]), 
a U. o. II. 398. t. 
3 U. o. II. 128. 1. 

sorsát az új-szövetségiekével s az utóbbiak sorsát 
veszedelmesebbnek mondja amazokénál. «Si enim 
hi qui praecesserunt nos in charismatibus veteres, 
propter quos nondum Filius Dei passus erat, delin-
quentes in aliquo, et concupiscentiae carnis servien-
tes, tali affecti sunt ignominia ; quid passuri sunt 
([Lii nunc sunt, qui contemserunt adventum Domini, 
el deservierunt voluptatibus suis! Et illis quidem 
curatio el remissio peccatorum mors Domini lui t : 
propter cos vero qui nunc peccant Christus non 
j a m morietur, j a m enim mors non dominabi tur 
e jus ; sed veniet Filius in gloria Patris, exquirens 
ah actoribus et dispensatoribus suis pecuniam quam 
eis credidit, cum usuris : et quibus p lur imum dedit, 
p lur imum ab eis exiget. Non debemus ergo, inquit 
ille senior (előbb említette, hogy mindezt hallotta: 
a quodam presbytero, qui audierat ab his qui Apos-
tolos viderant, et ab his qui didicerant), superbi esse, 
neque reprehendere veteres; sed ipsi timere, ne forte 
post agnitionem Christi (keresztség után) agentes 
aliquid quod non placeat Deo, remissionem ultra 
non liabeamus delictonim, sed excludamur a regno 
ejus.»1 

Ezekből az utolsó szavakból Koch messzemenő 
következtetéseket von. Ezen világos szavak szerint, 
úgymond, ha Ireneus a keresztség után elkövetett 
halálos bűnre nézve nem is zár ja ki teljesen az 
isteni bocsánatot, de erősen kérdésessé teszi. Ilyen 
gondolkozás mellett, úgy véli, Ireneusnál egyházi 
reconciliatióról nem lehet beszé ln i . . . Az ősegyház — 
így következtet — fölmondotta a közösséget, még 
ha a bűnösnek élethossziglan tartott bűnbána t eseté-
ben az isteni megbocsátást kilátásba helyezte is. 
Midőn, mint itt Ireneusnál, a bűnöstől még az isteni 
kegyelmet is megtagadják, vagy legalább is erősen 
kérdésessé teszik, az egyházi közösségbe való vissza-
fogadásról egyáltalán nem lehet szó. 

Csakhogy ez a magyarázat, bármit is olvasson bele 
Koch Ireneus ezen utóbbi nyilatkozatába, nincs össz-
hangban azzal a többi nyilatkozattal, amiket fönnebb 
Ireneusból idéztünk. Sőt az el lenmondás nyilvánvaló. 
Egy oly tudású férfiú pedig, mint Ireneus, a neves 
lyoni püspök, ilyen rútul nem mondha t magának 
ellent. Ott ugyanis minden a bűnös jóindulatától függ, 
itt meg az esetleges jó szándéka is füstbe megy. 
Tehát valami más nyitja lesz az egész dolognak. 

Első olvasásra látjuk, hogy az egész utóbbi 
szöveg csupán egy intés a keresztényekhez, hogy 
tartózkodjanak a bűntől. Arra való figyelmeztetés, 
hogy a keresztség után elkövetett bűnök veszedel-
mesek. Ireneus nem mondja, hogy semmikép sem 
lehet értök bocsánatot nyerni ; hanem csak annyit 
mond : ne forte post agnitionem Christi remissionem 
ultra non liabeamus delictorum. Vagyis hogy nehéz 
azt a bocsánatot megnyerni. 

1 U. o. II. 241-2. 1. 
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Stiiller a fönforgó nehézség megoldása céljából 
a Funk által annyiszor használt összehasonlí tó mód-
szerhez fordul és vizsgálja, hogyan j á r n a k el m á s 
egykorú írók, m időn a keresztényeket óvják a b ű n -
től. Összehasonlí t ja Origenest, Cypriánt, alex. Kele-
ment , Paciánt , Ter tul l iánt és Hermást . Ez utóbbi 
kettőt fönnebb m á r m a g u n k is idéztük. Mindegyik-
nél bizonyos vonakodást tapasztalunk, mikor a 
keresztség u tán elkövetett bűnök bocsánatáról kell 
a hívekhez beszélnie. Így Tertul l ián attól t a r t : «ne 
ré t rac tantes de res idno aiixilio paeni tendi spa t ium 
adhuc de l inquendi demons t r a r e v ideamur» . (De 
poenit. c. 7.) Félve nyul a tárgyhoz, nehogy a hivek 
eme megbocsáthatóság tuda tában a keresztség u tán 
k ö n n y e n engedjenek a bűnnek . A «Pastor» is úgy 
aka r j a közölni Hermassal a keresztség u tán elköve-
telt b ű n ö k megbocsáthatóságát «non dans occasionem 
illis, qui credi tur i sunt aut qui m o d o crediderunt in 
dominum». (Mand. IV. 3, 3.) Pacián meg egyenesen 
úgy gondol ja , hogy ezt a tant nem is kellene közölni 
a megkeresztel tekkel , csak azután, ha m á r tényleg 
vétkeztek, ne hogy alkalom adassék nekik a köny-
nyelműségre . Sed nos banc indulgent iam Dei nostr i 
miseris, non beatis, nec ante peccatum, sed post 
peccata detegimus, nec sanis medic inám, sed male 
haben t ibus nun t iamus . (Epist. 1 ad Sympr. c. 5.) 

Ebből v o n h a t u n k analógiát I reneus el járására. 
I reneus is a kor szokása szerint csupán vissza 
aka r j a r iasztani a híveket a bűn elkövetésétől, m időn 
a b ű n lehető következményei t oly ijesztő módon 
állít ja szemeik elé. Ez foglaltatik tehát szavaiban 
és semmi egyéb, legkevésbbé pedig az, min tha a 
keresztség után elkövetett bűnök megbocsáthatóságát 
tagadta volna. Csak annyit mond : Ne forte non 
h a b e a m u s remiss ionem ! 

Végül ta lá lha t juk-e csak nyomát is I reneusban 
annak , amit Koch állított, hogy szerinte az egyház 
a szentek társasága, mely a bűnösöket többé vissza 
n e m fogadha t ja kebe lébe? Vagy hogy a keresztség 
u tán elkövetett b ű n ö k bocsánatá t a túlvilágra u t a l j a ? 
Ezt a gondolatot csak a montan is ta Ter tul l iánnál 
találtuk és sehol máshol , I reneusnál legkevésbbé. 

F u n k n a k elég éles szeme volt arra , hogy nézete 
mellett m i n d e n lehető és lehetetlen forrást megszó-
la l tasson; I reneust azonban meg sem említi, nyil-
ván azért, mivel nem találta cél jára a lka lmasnak. 
Rauschen, szintén Funk hive, meg egyszerűen meg-
á l l ap í t j a : Justin u n d I renaus sagen deutlich, dasz 
alle Sünder , selbst die, welche nach A n n a h m e des 
Chr is ten tums von Glauben abgefallen seien, durch 
Rusze Verzeihung von Gott e rwirken können. Tehát 
akkor is bocsána t ra szoruló bűnösökből állván az 
egyház, szentek társaságának nem tar tha t ta magát s 
így Kocli eme kísérletét épúgy kell meghiúsul tnak 
m o n d a n u n k kicsiben, min t mesteréét nagyban. 

el Hát ra v a n n a k még az apostoli kor ha t á r án 
Jusztin és a róma i Kelemen. Egyiktől sem vá rha tunk 

ide vonatkozó érdemleges nyilatkozatot, miu tán egé-
szen m á s természetű kérdésekkel foglalkoztak. Funk 
se találja meg náluk a maga tételét, ennek dacára 
mégis olyan megjegyzéssel kiséri őket, min tha hall-
gatag is va lamiképen mellet te b izonyí tanának. 

Jusztin műve i közül a 158 körü l írt «Dialogus»-t 
említi,1 melyben Jusztin há romszor is szóba hozza 
a penitenciát , de csak annyiban, amenny iben ez a 
főtételét, a kereszténység viszonyát a zsidósághoz 
érinti. Jusztin t. i. e művében párbeszédet folytat 
Tryphon zsidóval s mutoga t ja neki, hogy az ószövet-
ség hite összes intézményeivel Krisztusban teljese-
dett be, aminé l fogva a zsidóknak most m á r a 
kereszténységet kellene követniök. 

A 47. fejezetben pl. szó van azokról, a kik el-
ismerik Krisztust, de a mózesi törvényt is megtar t -
ják , szóval félig keresztények, félig zs idók; Tryphon 
kérdezi : üdvözölhetnek-e az i lyenek? Jusztin feleli: 
«Qui ab eis ad legis observat ionem cum confessione 
in Chr is tum Dei conj i i i igendam adduct i fuerint , eos 
forsi tan e t iam sa lu tem adepturos suspicor. At qui 
pos tquam confessi fuer int et agnoverint hunc esse 
Chris tum, q u a c u n q u e de causa ad legis observat io-
nem traducti negaver in t h u n c esse Chris tum, nec 
poenitentiam ante mortem egerint, nu l l ám eis salu-
tem fore assevero».2 

Kikről lehet itt szó ? Olyan zsidókról, vagy 
pogányokról , a kik megkeresztelkedtek (confiteri 
et agnoscere Chr is tum ezt jelenti) s aztán bár -
mely oknál fogva ismét megtagadták Krisztust s egy-
szerűen vissza- vagy áttértek a mózesi törvényhez. 
Ezekről m o n d j a Jusztin, hogy ha e bűnökér t haláluk 
előtt nem tar tanak penitenciát , nem üdvözölhetnek. 
Ez a fölfogás Just in részéről mit tételez fö l ? Kétség-
telenül azt, hogy a bűnösre nézve keresztség után 
is van bűnbocsána t és F u n k mégis az ellenkezőjét 
vélte kiolvasni Jusztinnál . 

A 141. fejezetben fejtegeti az ember i szabad 
akaratot , mellyel Isten ellátott b e n n ü n k e t és az 
angyalokat, «imposita e t iam hac lege, ut ab eo jud i -
caren tur , sí prae ter rec tam ra t ionem facerent». Majd 
eme nagy elvi je lentőségű kijelentéssel fo ly ta t ja : 
«Quod si ve rbum Dei praedicit o m n i n o quosdam 
angolos el homines pun i tum iri, idcirco haec p rae -

1 Migne, Patr. Graeca. VI. Justini opera omnia. Dialógus 
cum Tryphone judaeo. 471. 1. 

3 U. o. 578. 1. Feder (Justin und die altckristliche Busz-
disziplin. Zeitschr. f. k. Theologie. 1905. 758. I.) foglalkozván 
e hellyel, a következő megjegyzéssel kiséri: «Justin anerkennt 
liier eine Busze, auf Grund welcher den Christen, die sich 
vom Heidentum zur Lehre Christi bekehrt haben, dann aber 
zum Judentum aposlasiert waren, die Vergebung ihrer Sünde 
zuteil wurde. Direkt läszt sich freilich nicht schlieszen, dasz 
jene Busze eine kirchliche war. Allein bei der Bestimmtheit 
der justinischen Aussage ist dies nicht unwahrscheinlich. 
Träfe unsere Vermutung zu, so hätte gegen 158 zu Rom die 
Praxis bestanden, jene Klasse von apostasierten Christen im 
Falle ihrer Busze mit der Kirche wieder auszusöhnen». 
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dicit, quod eos citra ullam immutat ionem improbos 
futuros praenosceret, nequaquam autem quod eos 
Dens laies fecerit (mintha csak a Kálvin-féle abszo-
lút praedestináció ellen akarna tiltakozni). Quaprop-
ter si poenitentiam agant, licet omnibus, quiciimque 
voliierint, misericordiam a IJeo consequi, eosque 
beatos Scriptura praedicat his verbis : Beatus cui 
non imputaveri t Dominus peccatum ; id autem banc 
vim habet, ut, peccatorum poenitentiam agendo, 
peccatorum a Deo remissionem accipiat».1 Akárcsak 
Ireneust ha l lanók! Minden a bűnöstől függ, a javu-
lás és a kárhozat, miu tán Isten mindenkor kész 
megbocsátani. Isten után pedig igazodik az egyház, 
mint ezt az ősegyház fönnebbi tanaiból hallottuk, 
tehát ő sem lehel szigorúbb, mint az Isten. Vájjon 
ilyen világnézet keretébe elhelyezhető-e Funkék és 
Harnackék, valamint a ki őket megtévesztette: a 
montanista Tertullián fölfogása az ősegyházi bűn-
bocsánatról ? 

De Funk valami tagadólagos érvet keresett a 44. 
fejezetben. Helyesen-e? Azt m o n d j a : «Aus den Wor -
ten (Justins) isi zwar schwerlich zu folgern, dasz er 
eine Busze nach der Taufe gar nicht anerkannt 
habe. Aber das dürf te die Stelle immerhin zeigen, 
dasz zu seiner Zeit eine kirchliche Busze oder eine 
Busze mit kirchlicher Rekonziliation nicht bestand 
oder nur höchst selten vorkam, da Justin sonst 
nicht leicht in j ener Weise sich ausdrücken 
konnte.» 2 

Megelégszik tehát a veszelt fejsze nyelével is. 
A három föntartott bűn keresésére indult s ime 
a végén hová jutott ! A három bűnről már szó 
sincs, most m á r fő a Harnackák tétele, hogy a 
szenlek társasága, az ősegyház, a keresztségen kívül 
nem gyakorolt bűnbocsánatot . S hogy ez következ-
nék Jusztin nyilatkozatából! 

Vájjon miről beszél és mit mond a c. 44. Juszt in? 
Tétele: Frustra Judaei salutem sibi promittunt, quae 
non potest comparari nisi per Christum. T. i. ma-
gyarázza Tryphonnak, mennyire tévednek a zsidók, 
«qui eo quod semen Abrahae sitis secundum carnem, 
omnino bonorum, de quibus nuncia tum est fore, 
u t a Deo per Christum dentur, haereditatem accepluros 
putatis.» Jusztin szerint nem elég Ábrahám nemze-
dékéhez tartozni, hogy valaki az ígért javak részese 
lehessen, miután azokhoz csak Krisztus által lehet 
jutni. Tévednek tehát a módra nézve. Azért így foly-
ta t ja : «Quapropter — s erre hivatkozik Funk 
banc spem ex animis vestris recidentes, e laborate 
oportet ut cognoscatis quanam via ad remissionem pec-
catorum et spem haereditatis promissorum bonorum 
perveniatis. Alia autem non est, nisi haec, ut hunc 
Christum agnoscenles, ac illo ad peccatorum baptismo, 
quem Isaias praedicavit, abluti sine peccato deinceps 

1 U. o. 798. 1. 
2 Funk, Kirchengesch. Abhandl. I. 173. 1. 

vivatis».1 Meg kell keresztelkedniök és a bűntől 
tartózkodniok. 

Ezt mond ja Jusztin s ebben jelöli meg a zsidók 
számára az üdvösség útját. Mondhatott-e, zsidóval 
beszélve, többet vagy máskép? Legkevésbbé sem. 
Csupán az eredetükben elbizakodott zsidók tévedé-
sét akar ta kiigazítani s ezt ki is igazította, rámutat -
ván a keresztségre, mint az ó-szövetségi ígéretekben 
megjelölt javakhoz vezető útra. Hogy mi történik a 
keresztség után vétkező bűnössel, mi történik a ke-
resztény emberrel , arról nem szólott, az márTryphon t , 
ki még a keresztségig sem jutott el, nem érdekelte. 
Hogy tehát Jusztinnak, mint F u n k kívánja, az adott 
esetben máskép kellett volna magát kifejeznie, ha 
az ő korában az egyház a keresztség után is meg-
bocsátotta volna a bűnöket, egyszerűen szószátyár-
kodás. Hogy keresztség után mi történhetik, arról 
Jusztint fönnebb a 47. fejezetben hallottuk nyilatkozni. 
Ha tehát Funk Jusztinnál is keres valamiféle érvet 
nézete mellett, bá t ran mondhat juk , hogy az ellene és 
nem mellette tanúskodik. 

Végül van az apostoltanítvány, a római Kelemen, 
kinek 9(i. körül irt első korinthusi leveléről azt 
mond ja Funk, hogy a penitenciáről annyira általá-
nosságban nyilatkozik, hogy szavaiból idevonatko-
zólag semmit sem következtethetünk. Rám azonban 
nem ezt a benyomást teszi a levél, kivált ha 
visszaemlékezem, hogy Funk, magáévá tevén a «De 
pudicitia» montán álláspontját, hogyan körvonalozta 
az ősegyházi bűnbocsánatra vonatkozó nézetét. Ez a 
levél épen nem kedvez Funknak ; ha ugyanis Funknak 
igaza volna, akkor, hogy most ellene fordítsam, 
amit az imént Jusztinnál hangoztatott, akkor Kele-
mennek még általánosságban se lett volna szabad 
úgy beszélnie, mint ahogyan beszéli. Már Stuíler 
is figyelmeztette erre Funkot.2 

Korinthusban lázadás tört ki az egyházi elöl-
já rók ellen, s ez annyira ment, hogy némelyeket 
közülök el is kergettek. Kelemen csitítja őket leve-
lében,3 békére, bűneik megbánására és elöljáróik 
iránt való engedelmességre inti. Egyik-másik nyilat-
kozata a soteriologia szempontjából is igen fontos, 
így : «Sanguinem Christi intends oculis in tueamur 
et cognoscamus, quam pretiosus sit deo et patri 
eius, qui propter nostram sal litem effusus toti mundo 
paenientiae gratiam obtulit. Perveniamus ad omnes 
mundi aetates et discamus, quod in omni generatione 
volentibus ad ipsum converti dominus paenitentiae 
locum concesserit».4 Majd folytatólag ig}' ír : «Divinae 
gratiae minislri spiritu sancto afflati de paenitentia 
locuti sunt. Ipse etiam rerum dominus cum iura-
mento de paenitentia locutus est : Vivo inquit domi-

1 Migne u. o. 570—1. 1. 
2 Stufler, Die Buszdisziplin der abendländ. Kirche bis 

Kallistus. Zeitschr. f. k. Theol. 1907. 450. 1. 
3 Közölve Funk, Patr. Ap. I. 99. I. 
* U. o. 109. 1. 
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nus, nolo mortem peccatoris sicut paenitentiam, addens 
insuper dictum egregium : Respicite, domus Israel, 
ab iniquitatc vestra. Die filiis populi mei : Si peccata 
vestra a terra ad caelum usque pertingant, si cocco 
rubr iora et cilicio nigriora fuerint et ad me ex toto 
corde conversi fueritis et dixeritis: Pa te r ; t amquam 
populo sancto aurem vobis praebebo.» Ez volna 
bizonyos bűnök bocsánatának korlátozása az ős-
egyházban ? 

Különösen a szakadás okozóit buzdítja javu-
lásra. «Quaecumque igitur deliquimus et fecimus 
seducti a quodam ex adversarii servis, eorum 
remissionem imploremus; illi verő, qui seditionis 
et dissensionis principes exstiterunt, communem 
spem contemplari d e b e n t . . . Melius enim est honiini 
peccata sua confiteri, quam indurare cor suum.»1  

«Vos igitur, qui seditionis fundamenta iecistis, in 
obedientia subditi estote presbyteris et correctionem 
suscipite in poenitentiam, genua cordium vestrorum 
flectentes.»2 

Gyönyörű imával kiséri buzdításait : «Rogamus 
te, domine, ut sis adiutor el auxiliator noster. Eos 
nostrum, qui in tr ibulatione sunt, libera, humil ium 
miserere, lapsos eleva, inopibus occurre, inflrmos 
sana, errantes populi tui couverte...»3 

Csupa irgalom és könyörület az egész levél. Nem 
ismer különbséget nagy és kis bűnök között; nem tud 
az egyházból örökre kizáró bűnökről , sem olyanokról, 
melyeket a túlvilágon az Isten bocsát meg, sőt ellen-
kezőleg, a penitencia itl gyógyít meg mindent . Sub-
diti estote presbyteris et correct ionem suscipite in 
paenitentiam : nem mondja kifejezetten, de érezzük, 
hogy ha a presbyterektől kell elfogadni a peniten-
ciát, hogy ők egyúttal annak föloldozói is. 

Ez a Kelemen-levél szerepe a Funk-féle dispu-
tában. Ki mellett szól tanúsága ? 

így fest tehát az első két századi egyház képe 
a bűnbocsánat dolgában ; nem ügy, ahogy Funk és 
Harnack, hanem úgy, ahogy Esser és Stufler rajzolta. 
Reflexe az egyházalapító Jézus szavainak : Amint 
engem küldött az atya, én is küldelek titeket. Vegyé-
tek a Szentlelket. Akiknek megbocsájt játok bűneiket, 
megbocsáttatnak nekik; és akiknek megtartjátok, 
meg vannak tartva. (Ján. 20, 22.)4 Az apostolok és 
utódaik teljesítették a parancsot , erről szólnak az 
ősegyházi források szakadatlanul — Kállixtig, illető-

1 U. o. 165. 1. 2 u. o. 171. 1. 3 U. o. 177. 1. 
4 Érdekes jelenség, hogy 1901. október 9-én Stuttgartban 

az evangelikus pásztorok gyűlése, Jézusnak e szavaira hivat-
kozva, követelte a magángyónás (fűlgyónás) visszaállítását a 
protestáns egyházba. «Denn die Beichte ist diejenige kirch-
liche Ordnung, durch welche die Kirche das ihr Jo. 20,21—23 
übertragene Mandat der speziellen Seelsorge verwaltet. Für 
die Verwaltung der kirchlichen Beichte ist wesentlich, dasz 
sie durch das kirchliche Amt geschieht und sich im spe-
ziellen Sündenbekenntnis und Absolution vollzieht. Das kirch-
liche Amt handelt dabei an Christi statt». Kirsch : Zur Ge-
schichte der kath. Beichte. Würzburg, 1902. 4. 1. 

leg Tertul l iánnak 220-ban írt és montanista szellemű 
«De pudicitia» művéig; tehát nem Kállixt, hanem 
Tertullián volt az újító. Dudek. 

A vitaiizmus. <n.) 
Ezek után álljunk meg s okoskodjunk. Itt van-

nak egyrészt a mechanikai s fizikochemiai tényezők 
és erők, mint az élő szervezet anyagi elemei. Ezt el 
kell fogadni. A tudomány parancsolja, mely saját 
határain belül maradva, a mechanika, fizika és che-
mia uralmát az életnek e nemű jelenségeire mind-
jobban kiterjeszti s mind mélyebb bepillantást enged 
beléjük. El kell fogadni az anyagtömeg fenmaradá-
sának és az energia fenmaradásának, mint termé-
szettudományi törvénynek érvényesülését a szerve-
zett lényekben is, legalább is komoly, tudományos 
érvek szólnak mellette. Ámde van másik oldala is a 
dolognak. A szervezetek eme anyagi elemei és erői 
bizonyos sajátos, specifikus módon működnek, egy 
harmonikus és állandó egységben és egyensúlyban 
tartatnak meg, nemcsak, hanem szembeszökő, zárt 
sorokat alkotni alkalmas speciflcitással és célszerű 
törvényességgel fejtik ki magukat az élőszervezet 
benső természetének és sajátlagos céljának megfe-
lelően. Az élő szervezetek eme harmonikus egységé-
nek, specifikus jellegzetességének, célszerűségének, 
okának kell lenni s okát kell adni. Az ok maguk a 
chemiai s fizikai erők. Aligha. Vegyük pl. a leg-
alsóbbrendű életjelenséget, az assimilatiót. A tudo-
mány megállapítja róla, hogy ez közös jellege minden 
élő lénynek s hogy nincs ellentétben a fizika s che-
mia törvényeivel, sőt alá van vetve nekik. Ám, mond-
hat juk-e már, hogy tehát az assimilatio tisztán che-
miai je lenség? Távolról sem. Vájjon ugyan a che-
miai el lenhatásoknak miért eredménye az assimi-
látio — az élőlényekben ? miért nem — az élettelen 
testekben i s? íme egy határvonal. Vájjon mi teszi 
ezt az á tmenete t? 

A chemiai törvények egyedül, önmagukban nem 
adhat ják okát. Hisz ugyanazok a szervezett, mint a 
szervetlen testekben. Ha ők maguk tennék ki a 
különbséget, mindakét esetben egyenlő eredményben 
kellene végződniök. Túl kell menni az anyagi erőkön. 

Hát még az életjelenségek többi, művésziességgel 
teli, bonyolódott és mégis egységes ellenhatásoknak 
kitett és mégis stabilitásban megmaradó folyamatait 
hogyan tudhatnák a mechanikai s fizikai erők meg-
magyarázni? Tekintve a fizikai a tomoknak a syn-
thesisek iránti közönbösségét és a chemiai kombi-
natióknak önmagukban az élet előmozdítása szem-
pontjából ellentétes természeti törekvését, melyre 
feljebb r á m u t a t t u n k : az életjelenségeknek az anyagi 
elemek esetleges találkozásából magyarázata annyi 
volna, mint az életjelenségek convergentiáját a diver-
gentiából magyarázni s e mechanisztikus álláspont 
mellett az élő lények rendje, az élő lénynek össze-
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tételeiben is egysége, az ellenhatások közt stabilitása, 
azonos anyagi elemek mellett is határozott specifi-
citása és benső célratörekvése nemcsak érthetetlen 
volna, hanem mechanisztikus magyarázatuk egyenesen 
észellenes. 

Azonkívül nyilvánvaló petitio principii állítani, 
hogy az élet jelenségeinek s imént érintett jellegze-
tességeinek oka a szervezett anyag részeinek sajátos 
berendezése. Hisz épen arról van szó, annak kell adni 
okát, miért, honnan van a szervezeti feltételeknek, 
az anatómiai elemeknek s megfelelő erőinek ez a 
kérdésben levő berendezése vagy rendezettsége, ez 
elemek csodás összejátszása és összetartásuknak az 
stabilis jellege, mely mindenek ellenére az egység, a 
faji sajátosság és célratörekvés nyilvánulásait teremti 
az élő szervezetekben. 

De ép oly bizonyos, hogy a keresett ok nem 
eshetik az élő szervezeteken kívül, nem lehet a szer-
vezet külső körülményeikben; mert bár a környezet 
s ennek behatásai módosí thatnak is számos életjelen-
ségen s a szervezeti szerkezet sem vonja ki magát 
egészen a külvilág alakító ereje alól — ámbár ennek 
hatása sohasem eredményezhet lényeges faji jelleget 
érintő változtatásokat —: de az e hatások következ-
tében beállott változások is csak azért váltak s válnak 
lehetővé, mert a szervezet belső alkalmazkodó képes-
sége előzte s előzi meg ; s ez alkalmazkodási képes-
ség az élő szervezet épen azon tulajdonságai közül 
való, melyeknek okáról jelenleg szó van ; tehát ismét 
a kiinduló pontnál vagyunk. Egyébiránt a külső 
oknak ez alakító hatása értékét s fontosságát vesz-
tette már maguknál a fejlődéstan híveinél is s inkább 
a belső okok előtérbe tolása, illetve ennek szüksége 
folytán az evolúció tana új csapásra tért át.1 

1 Nem tartóin érdekesség nélkülinek itt megemlíteni, ha 
már épen kezemben van s a tárggyal összefügg, a mit 
Caullery, párisi egyet, tanár a ('Science» amerikai folyóirat 
1909. januáriusi számában megállapít. Értekezik a nemiség 
(hím vagy nőstény, fiú-e vagy leány?) determinatiójáról s 
örökléséről kutatva, vájjon a csira eredetében határozatlan 
nemű-e, vagyis nemnélküli-e és csak egy későbbi periódusban 
kapja-e a hím vagy nőstény jelleget a csirán kívül eső 
körülményeknek megfelelése képen? avagy vájjon azonos 
külső körülmények között a csira kezdettől fogva van-e prede-
terminálva mint hím-, vagy nőnemű, vagy hermaphrodita a 
szervezett belső factorai által ? Roppant rejtett kértlés s 
nem csoda, ha általános törvény megállapításáig nem jut. De 
annyit mégis sikerül megállapítania, hogy igen sok organiz-
musban a megtermékenyített tojás vagy zygota már predeter-
minálva van, mint hím vagy nőstény, vagy hermaphrodita, 
sőt hogy számos esetben nemcsak predeterminálva, hanem 
predestinálva van a gametesekben vagy még sokkal korábban. 
S végkövetkeztetésképpen fölötte valószínűnek tartja, hogy 
a nemiség a csirasejtek belső tényezőinek uralma alatt áll 
s az nem a fejlődő csira illető külső körülményeinek meg-
feleléseképen áll elő ; ez utóbbiak módosíthatják a belső 
mechanizmus tevékenységét, de a nemi productio folyamata 
alapjában automatikus s azt hihetőleg egy közös és talán 
aránylag egyszerű elv kormányozza. — Hogyan egyeztethető 
ez össze az életnek mechanikus magyarázatával ? Döntsön 
az olvasó. 

Ha tehát az élő szervezetek egységének, faji 
különbözőségének s célratörekvésének sem a szerve-
zet maga, sem anyagi alapjául szolgáló mechanikai, 
fizikai és chemiai elemek, legyenek azok atomok 
vagy erők, sem a környezet nem lehet az oka : akkor 
azt a szervezet keretén belül ugyan, de nem a szer-
vezetben, mint ilyenben, hanem egy a szervezetet 
mineműségében meghatározó, elevenítő, fentartó s 
irányító, a szervezettel legbensőbben egyesülő, vele 
egyetemben egy egészet alkotó immanens fmalitással 
biró elvben, az életelvben kell keresnünk és talál-
nunk. A hol rend van, egység van, a részeknek össz-
hangzatos működésük van, a működésekben célirá-
nyos összejátszás van : ott e komplikált s mégis 
egységes berendezettségben egy specifikus elvnek kell 
uralkodnia, mely meghatározza a természeti lények 
típusait, benső, legmélyebb alapját szolgáltatja a 
lény tipikus sajátságainak, szabályozza cselekvő s 
szenvedő képességeit, belső célra vezeti működéseit s 
eszközli a lénynek saját és fa jának érdekében ter-
mészetének megfelelő fenmaradását . 

Az élő szervezetekben ennek az életelvnek léte-
zését az ész elutasithatatlanul követeli, avagy le kell 
mondan i arról, hogy az élet okának valamelyes, de 
észszerű megértéséhez juthassunk. Nem tagadjuk, ez 
metafizikai felfogás, de e vádban semmi megszégye-
nítő nincsen; legfeljebb azt bizonyítja, hogy meta-
fizika nélkül örök sötétségben fog botorkálni a tudo-
mány és hogy nélküle soha némileg is kielégítő 
magyarázatot sem fog aratni az élet mibenlétéről. 
És aztán kérdem, a Méhely-féle mechanisztikus élet-
magyarázat nem-e közönséges metafizikai — ráfo-
gás? Csipetnyivel sincs kevesebb metafizicismus az 
életnek a fiziko-chemiai feltételek folyományakép 
való magyarázatában, melyet semmiféle tapasztalat 
nem támogat, mert a dolog természeténél fogva a 
kérdés kívül esik az exakt tapasztalaton — mint a 
scholasztikus vitalizmusban. Az élet kérdése itt is, 
ott is metafizikai kérdés. 

Hogy pedig az életerő nem magyaráz semmit, 
mert a helyett, hogy egyszerűbb és beláthatóbb föl-
tételekre vezetné vissza az élet jelenségeit, még bo-
nyolódottabb magyarázatot visz bele, épen ellenkezője 
az igaz. Épen a vitaiizmus, mer t az élő szervezet 
bonyolultságából nem tartja magyarázhatónak az 
élet egységét s rendszerű egyöntetűségét, észokokból 
folyamodik egy egyszerű életelv föltételezéséhez, 
mely okozza, hogy az élő lény nem közönséges s 
rendszertelen conglomeratuma az anyagi elemeknek, 
hanem föltételeinek bonyolultságában is egy valóság, 
egy állag, egy természet, a feltételek különbözőségét 
egységesítő specifikus állagi elvvel, az élet elvével, 
a lélekkel. A vád sokkal jogosabban érinti a mecha-
nikus álláspontot. Csak nem szabad az életelvet, az 
életerőket hypostatizálni, hanem szem előtt kell 
tartani a materiális elemekkel egy természetté benső 
egyesülését, a mint azt a scholasztikus formatan 
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leszi elfogadhatóvá. Ekként sem az élet föltételeit 
alkotó materialis elemeknek nincs önálló létük, 
mint életelemeknek, sem ez elemek összetartását 
s harmonikus convergentiáját eszközlő életelvnek. 
A létben való ez az egymásra utaltság s ennek ha-
tárolt természete, illetve e szempontok szem előtt 
tartása könnyen kirántja a gyékényt a Méhely-féle 
ellenvetés alól; hogy «ha a szervezeteket valamely 
előrelátó célszerűség kormányozná, akkor a fajoknak 
örökéletűeknek kellene lenniök, mert akkor bár-
milyen kedvezőtlen föltételek között is minden szer-
vezetnek meg kellene találnia a szükséges módosu-
lásnak azt az ütját, mely a fenmaradást biztosítaná». 
A dolgok célszerűsége azok létének természetéhez 
van mérve s nem végtelen tökéletesség; a dolgok 
természetét pedig az szabta meg, a ki megalkotta 
őket s mindennek határait kimérte; s ha úgy terem-
tette őket, hogy aztán a fejlődéstan elvei szerint 
tovább alakuljanak, ekkor is csak Isten megszabó 
tervei szerint fejlődhetnek s célszerűségükben is a 
kapott korlátok közt mozoghatnak csak. Istent pedig 
Méhely megnyugtató kijelentése szerint, «mint a 
teremtés végokát a mechanisztikus magyarázat hivei 
sem tagadják». Emellett ismételnünk kell, hogy ő, 
mint feljebb rámutattunk, «a szerves célszerűség 
csodás jelenségeit» elismerte; itt azonban, miután 
elméletét kellett védenie, ez iránti előszeretetében 
megfeledkezett róluk s megengedte magának a követ-
kezetlenséget, mert hát a szisztéma a fő. 

Tehát nincs miért mondjunk le annak hitéről, 
hogy az élő világ (nem valamilyen különleges erők, 
mert ez sok félreértésre adhat alkalmat) az életerő, 
a lélek uralma alatt áll s a szervezetekben egészen 
sajátszerű törvényesség működik, a mely ugyan ener-
getikusán ugyanolyan föltételekhez van kötve, mint 
az élettelen testeké, azonban az utóbbi oknak nem 
sajátja. Stukner János dr. 

Adatok Bosznia történetéhez a XIX. szá-
zadban. (VII.) 

1852-ben Giridli Velijjudin basa váltotta fel Haj-
ruddint, mert ez Omer basával nem igen fért meg. 

Ez időtől fogva végleg Szarajevóba tették át 
székhelyüket a vezirek. Egyszer ugyan már elhagy-
lak Travnikot, de időközben újra visszajöttek. 

A vezirnek távozása Travnikból csak kárára 
volt a katholikusoknak. Az ő jelenléte legalább 
némileg védelmezte őket a törökök fanatikus gyűlö-
lete elől. «Ha Mohamed mellett akarsz lenni a más-
világon, kinozd, üldözd a keresztényeket, a men-
nyire csak lehet». így oktatták őket. Hogy mily cse-
kélyre becsülték a keresztények életét, látszik ez a 
következő esetből is. 1828-ban a fojnicai kadija 
kötél általi halálra itélt egy kresevói diákot, mert 
egy töröknek az anyját káromolta. A törökök csupa 
boszúból a templom ajtajára akarták akasztani. Csak 

a franciskánusok rimánkodása, de még inkább pénze 
mentette meg a templomot e megszeutségtelenitéstől. 
Nem messze a templomtól egy fára akasztották. 
A holttestet 8 nap és 8 éjjel kellett a katholikusok-
nak őrizni kemény decemberi hidegben, míg meg-
kapták az engedélyt, hogy az akasztófáról levehessék. 

Az 1852. évet emlékezetessé tette Omer basa 
a katholikusoknak. Megparancsolta ugyanis, hogy az 
összes francikánusokat, papokat és községi keresz-
tény elöljárókat börtönbe vessék. Megkezdődött a 
nagy hajsza. A szegények azt sem tudták, miért 
történik ez. Mikor már mindnyájan a piszkos börtön-
ben ültek, a törökök összeszedték a plébániákból és 
a keresztények házaiból a fegyvert, emellett sok 
házat ki is raboltak. Mikor összeszedték a fegyvert, 
azt üzenték a börtönben levőknek, hogy elrejtették 
a fegyvert s ezért meg kell halniok. Más hírvivők 
által meg azt üzenték, hogy pénzen megválthatják 
magukat. Ez alkalommal ugyancsak kifosztották a 
szegény ferencieket, a papokat és népet. Lassanként 
aztán nagy pénzösszegek lefizetése után kiszabadul-
tak a börtönből. Pl. a livnói kerületben levő francis-
kánusok mindegyike 10 aranyat tartozott fizetni. 

így muff az idő folytonos kinok közt enyhülés 
nélkül. 1856-ban új kellemetlenségbe hozták a törö-
kök a franciskánusokat. Omer basa — mondták — 
behozta a tanzimatot, egyenlőséget valamennyinek, 
azért a franciskánusoknak is kell tizedet fizetni, 
miként a dzsámiáink (török imaházak) is fizetik. 
A franciskánusok, mint minden bajban, úgy most 
is a szultánhoz fordultak. Ez elengedte nekik a tize-
det és a vezirhez címzett levélben azt írja, hogy 
hagyják a ferencrendieket békében, mert ők minden-
nemű állami adótól mentek. 

Ugyanez évben beszüntette a szultán a harácsot, 
de ez a keresztények helyzetén nem segített, mert 
míg eddig 15 garast fizettek, most 20-at kellett fizet-
niük katonai célokra. 

Az ez évben kiadott császári «Kath-umajun» 
minden vallásfelekezetnek szabadságot és egyenlő-
séget igért: az egész ígéret azonban csak papíron 
maradt. 

1861-ben az új szultán Abdul-Aziz a hűtlen 
Montenegro ellen küldte Omer basát. Ezen hadjárat 
alatt ismét kijutott a szenvedésből a keresztények-
nek. Mindent, a mi csak kellett, lovat, ökröt, juhot, 
zsírt stb., a keresztényeknek kellett «liferálni». Azt 
mondták, majd megfizetik. Várták, várták a kár-
térítést, de bizony nem jött semmi. 

Az állapot egyre elviselhetetlenebbé lett. 1862-ben 
Gucsjagorában elment a nép plébánosához, Baltics 
atyához, panaszkodni az adó, a tized, a katonaság, a 
a sertésért való fizetés miatt, mit, ha nem tudnak 
fizetni, padlásra zárják és ott füstölik,1 vagy ólba 
zárj ák. 

1 A bosnyák házakon most sincs kémény. Ott, a hol 
tüzelnek, mennyezet sincs. A füst egy nagyobb nyíláson (és 
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Erre a siralmas panaszra könytelt szemekkel, 
fájó szívvel így szólt népéhez a jó pásztor:1 Oh én 
népem! elszorul a szivem, mikor ily siralmas hely-
zetben látlak és más segítségei nem tudok, csak a 
mindenható Istentől. Emeljétek lel kezeiteket Terem-
tőnkhöz, forrón imádkozzatok hozzá ártatlan szivetek 
mélyéből, hogy zúzza szét a gőgöt és szelídítse meg 
a kegyetlen szivet. Imádkozzatok, ha talán meg-
lágyítaná a keresztény fejedelmek szivét, hogy szemü-
ket reánk, nyomorult rabszolgákra fordítsák és 
szabadítsanak meg az átkozott rabságtól, a melyben 
élni nem birunk, erőszakkal pedig meg nem hal-
hatunk. Azután pedig szorgalmasan küldjétek gyer-
mekeiteket iskolába, hogy tanuljanak írni, olvasni és 
egy kis történelmet elődeink életéből; hadd tudják 
meg, hogy ősapáink nem voltak a törökök rabszolgái 
és fegyencei, hanem hírneves és hatalmas urak, a 
kik annyi várost, templomot és kolostort, annyi iskolát 
és hidat építettek; de a melyekből csak néhányat 
van szerencsénk látni. Hidd el én népem, erősebb 
a tudomány és fölvilágosultság, a melyet neked a 
könyv nyújt, mint elleneid erőszakoskodó hatalma. 
Én pedig saját részemről, a hol csak tehetem, segít-
ségedre leszek, miként eddig is voltam. Bízzatok 
Istenben, nem tart soká és nekünk is fölvirrad a 
szabadság hajnala. Evvel a reménnyel térj hajlékodba 
én népem, az isteni Gondviselés őrködni fog fölötted». 

Ez évben a keresztények a szultánhoz is fordul-
tak, hogy segítsen kétségbeejtő sorsukon. A szultán 
Zija béget küldte, hogy nézzen utána a dolognak és 
vigasztalja a keresztényeket. Ez Breskán keresztül 
Boszniába jött, de már az elején is nem igen mutatta 
magát előzékenynek a keresztényekkel szemben. 
A keresztények Breskában papilakot akartak építeni, 
de a törökök éjjel mindent leromboltak. Ugyan így 
tettek Toliszában is. Ezt bejelentették a keresztények 
Zijának, ő azonban az építkezést szintén megtiltotta ; 
ellenben megengedte, hogy az általa kijelölt helyen 
építhetnek. 

Zija béggel különben a törökök sem voltak meg-
elégedve ; azért bevádolták Konstantinápolyban, mire 
a porta őt elmozdította. 

Miután a politikai téren minduntalan ugyanaz 
a kép mutatkozik : majd minden évben új vezir jön, 
megszedi magát és megy; azért ezeket mellőzve 
inkább egy érdekes kultúrképet akarok bemutatni. 

A már említett Baltics atya, — a kinek nagy 
érdemei vannak s ki a törököknél is nagy tekintély-
nek örvendett, úgy hogy maga a szultán egy renddel 
tüntette ki, a travniki ka jmakán pedig, mikor Baltics 
a gucsjagorai kolostor élén állt, baráti viszonyuk 

igen sok aprón, (mert rendesen rozoga a háztető) megy ki. 
A lakószobák fölött van padlás, a hová a füst kényelmesen 
ellátogathat, mert a tüzelőhelyiség felől nincs elzárva. 

1 E szép és megható beszédrészietet közlendőnek tartot-
tam, mert tanulságos tartalma mellett élénk képet nyújt az 
akkori viszonyokról. 

jeléül a kolostori templomnak arany kelyhet ado-
mányozott — ez a Baltics alva 1868-ban Orasjéban 
(Travnik mellett) a régi rozoga plébánialak helyeit 
újat akart építeni, úgy szintén templomot emelni, 
hogy ne kelljen a temetőben vagy a szabad ég alatt 
az istentiszteletet végezni. 

Baltics a travniki ka jmakánnak megüzente, esz-
közölne ki neki fermant az építéshez; ez megígérte. 
Minthogy a törökök könnyen igéitek, de az Ígéretet 
nehezen váltották be, azért Baltics atya hitt is meg 
nem is az ígéretnek; azért hát ferman nélkül is 
hozzáfogott a templomépítéshez. Ferde szemmel néz-
ték ezt a környékbeli törökök. Bevádolták a ka jma-
kánnál Balticsot, hogy templomot épít. Ez a hely-
színre bizottságot küld. Mielőtt azonban a bizottság 
kinn volna, a plébános átküldi a kőmíveseket a tem-
plomból a plébánialakra. A bizottságnál mentege-
tődzött, hogy csak házat épít és nem templomot. 
A törökök mégis megtiltják neki a templom építését, 
de megengedik a plébániáét. Mikor a bizottság elment, 
Baltics újra a templomra küldte a kőmíveseket. Ily 
módon többször kijött a bizottság, de ennek távozta 
után Baltics folytatta munkáját . Végre a ka jmakán 
már megunta a környékbeli törökök panaszait, elment 
hát maga a helyszínére. Mikor eljött, látja a magas 
falakat, mellettük pedig a készülő házat. Az igaz, a 
kőmívesek a házat építik, valahányszor a bizottság jön, 
de a mellett a templom falai is emelkednek. A ka jma-
kán mindent pontosan szemügyre vesz, majd így szól 
a plébánoshoz : 

— Fra (fráter) Jákó (Jakab), te templomot 
csinálsz ? 

— Haj er, uram. Házat csinálok, a hol lakni 
fogok; s te ezt uram megengedted. 

Hát mi az ott a ház mögött, Fra Jákó? 
— Az ott, uram, ház a nép és vendégek számára. 

És ezt megtiltották tovább építeni, mert az agák és 
bégek azt hiszik, hogy az templom lesz, s ezt nem 
is építem tovább. 

— Hm. Ház a nép és vendégek számára. Hát 
lesznek itt szobák is? 

Nem uram. Itt csak négy fal lesz, hogy a 
nép és vendégek, ha jönnek, védve legyenek az 
eső ellen. 

Vallali és billah, ilyen házat sem láttam soha. 
— Ez igaz, uram, de mi, szegény rája, avval is 

megelégszünk, ha szárazon lehetünk és nem keres-
sük a kényelmet; és ime mégis a bégek és agák 
még ily szegényesen sem hagynak élni. Hanem 
uram, isztermiszun (tetszik) kávét inni ? 

— Süss! (Boszniában nem főzik a kávét, hanem 
«sütik» a kávét, így mondják ezt a bosnyákok.) 

Bemennek a házba. Otur (tessék helyet foglalni) 
u r a m ! mondá a plébános. A kajmakán helyet foglal 
és önmagában sut togja: Ház négy fal la l . . . szoba 
né lkül . . . a nép és a vendégek számára . . . Vallah és 
billah sohasem hallottam i lyesmit! . . . 
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— Igen, uram, folytatja fra Jákó, azt megtiltot-
ták tovább építeni ; mert ez szálka az agák és bégek 
szemében. Én tudom, uram, mik a seriát kánonok, 
a melyeket sohasem szegtem meg, s ezentúl sincs 
kedvem azok ellen cselekedni. 

— Úgy van, fra Jákó, és én nem hiszek azok-
nak, a kik téged bevádoltak. 

— Igen uram ! Isztermiszun (tetszik) csibukra 
gyújtani? 

— Iszterum. 
Fra Jákó megtömi a pipát, rátűzi hosszú csibukra, 

odanyújt ja a kajmakánnak, ez elfogadja és mond ja : 
evala, aziadoszum! Fra Jákó pedig folytatja: Uram, 
van mindenféle ember, a kik mindent rákennek a 
becsületes emberekre, de te engem jól ismersz, mi-
ként én téged, hogy te mindig mindenkinek egy-
formán mérted az igazságot. Amolyan becstelen 
embereknek be kellene a szájukat tömni. 

— Hát te, fra Jákó, törődöl avval valamit, hogy 
azok téged bepanaszoltak? 

— Uram, míg Isten van és te vagy, nem félek 
azoktól a csirkefogóktól. 

— Én is azt mondom, fra J á k ó . . . — mikor én 
azt mondom, hogy az ott nem templom, mégha az 
is lenne, nem árthatnak azok neked semmit. 

— Aziadoszum, uram ! Ilyen urak kellenek 
nekünk ! 

A kajmakán a csibuk mellett kiissza feketéjét, 
fra Jákó pedig a szép szavakért 3 aranyat nyomott 
a markába. 

— Evala, fra Jákó ! Fra Jákó, ne félj ! 
Elmegy haza. — A templom pedig szépen felépült. 

Pércsics Vince S. J. 

"Egyházi közigazgatás és állami jogvédelem. 
I. 

1. Az állani és egyház egymáshoz való viszonya 
a gyakorlatban és az elméletben két véglet között 
mozog. Az egyik irányban az egyház teljes magán-
jogi szabadsága közjogi előjogok nélkül, a másik 
irányban jelentékeny közjogi prerogativákkal. Az 
állam vagy teljesen függetleníti magát az egyháztól 
s meghagyja önálló működését vagy biztosítja a 
maga részére az egyház erkölcsi tőkéit, de az egy-
házi élet egyes funkcióit önmagának lefoglalja. Nem 
célunk e két véglet s az azokat kiegyenlíteni törekvő 
tételes és tudományos rendszerek előnyeit és hátrá-
nyait fejtegetve megtalálni a leghelyesebb megoldási 
módot ; ez a kérdés nem a jogtudománynak, hanem 
az egyházpolitikának képezi egyik első rendű fel-
adatát. Csak jelezzük, hogy a magyar alkotmány 
lételes intézkedései és egész szelleme az állam és 
az egyház egymást támogató és kiegészítő működé-
sének kedvez; és azt az irányzatot nem gyöngíti a 
magyar katholikus közönségnek tudományosan is 
megalapozott törekvése a katholikus autonómia iránt. 

2. A keresztény egyház már önmagában is két-
ségtelenül közjogi természetű alakulat, a mely — 
mint Kidd Benjamin mondja — egyúttal az egyén-
ben kezdettől fogva «példátlan odaadást ébresztett 
a közös jólét iránt». Az államok kezdetben az adott 
viszonyok által kényszerítve s vallásos meggyőződés-
től áthatva, ma pedig a történelmi hagyományokat 
őrizve s a tudomány tanításait fölhasználva igyekez-
nek többé-kevésbbé maguk részére biztosítani az 
egyház erkölcsi támogatását s fönntart ják annak 
különleges közjogi helyzetét. Csakis a teljesen új 
alapokon fölépített amerikai köztársaságok, az állani 
és egyház elválását hirdető Franciaország és némi-
leg Belgium kívánja tisztán magántársulattá lefokozni 
az egyházat. Ez országokban megnyerik ugyan a 
felekezetek az egyesületi szabadság meg nem becsül-
hető előnyeit, de közjogi alap s az állam támogatá-
sának hiányában jogilag csakis mint állampolgárok 
önkéntes és magántermészetű egyesülései jelent-
keznek. 

A magyar államban a katholikus egyház — 
miképen a többi bevett vallás is — világosan köz-
jogi alakulat. A királyt személyesen megillető fő-
kegyúri jog a kath. egyházzal szemben egyrészt, az egy-
háznak a főrendiházban biztosított képviselete más-
részt, mindjárt első pillantásra mutatja a két tényező 
szoros kapcsolatát. 

A felekezetek közjogi jellege is kétségtelen szem-
ben a magánjogi egyesületekkel. Állampolgárok el-
ismert felekezetekké csakis az 1895. évi XLIII. t.-c.-
ben meghatározott különös előfeltételek fönnforgása 
esetén s csakis a vallásügyi miniszter jóváhagyásával 
a lakulhatnak; bevett felekezet alakításához pedig 
külön törvény kell. Minden felekezet az állam vé-
delme alatt álló nyilvános testület, mely tagjainak 
személye és vagyona fölött más egyesületek jogai 1 
meghaladó jogokat élvez. A bevett felekezetek az 
egyházi adókat közigazgatási uton haj that ják be ; 
tagjaikra szabadságvesztési, vagyoni és testi bünte-
téseket szabhatnak s azokat állami támogatással is 
foganatosíthatják. A bevett felekezetekhez tartozók 
vallásszükségleteinek kielégítéséről az állam úgy az 
iskolában és állami intézetekben, mint a katonaság-
nál köteles gondoskodni. Tizennyolc éven alól min-
denki szükségképen valamely felekezet tagja s tizen-
nyolc év után is a felekezet elhagyása s főleg a 
felekezet nélkül való maradás olyan alaki és anyagi 
nehézségekbe ütközik, a milyenekkel pl. az állam-
polgárság megszűnése jár . Sőt a míg a kettős állam-
polgárság tényleg nincs kizárva, senki se lehet egy-
szerre két felekezet tagja. 

Az 1868. évi LIII. és az 1895. évi XLIII. t.-c. 
ezen egy-két, rendszer nélkül idézett intézkedése is 
már eléggé mutatja azon különbséget, mely a tételes 
jog szempontjából a felekezetek és más egyesületek 
között van s a mely különbség lényegél a felekeze-
lek közjogi jellegében kell keresni. Annál kirívóbb 
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természetesen az ellentét a bevett egyházakkal és 
épen a katholikus egyházzal szemben, mint a melv 
egyház történelmi hagyományai révén a magyar állam 
létével és fejlődésével a legszorosabban összeforrott. 

3. A felekezet és az annak tagjai között szükség-
képen fönnálló erkölcsi és anyagi viszonyok egész 
más világításban jelennek meg a szerint, a mint az 
illető felekezet többé vagy kevésbbé jutott közjogi 
alapra, illetve többé vagy kevésbbé maradt meg a 
magánjogi függetlenség bástyái közt. 

A felekezet —• mint az egy hitet valló ál lam-
polgárok tisztán magánjogi, állami támogatástól ment 
egyesülése — csakis mint magánjogi jogalany ju t 
jogilag viszonyba saját tagjaival. Tagjainak határoza-
tával megállapított anyagi igényeit — mint más 
egyesületek a hátralékos tagdijakat — a rendes 
polgári per útján és bírói végrehajtás segítségével 
érvényesítik. 

Mihelyt a felekezetek közjogi helyzethez ju tnak, 
ügyeik intézésében nevezetes változás áll be. Az 
állam, annak fejében, hogy saját hatalmával védi és 
támogatja a felekezetek működését s az egyházi 
jogok érvényesítését, sőt sokszor az egyházakat anya-
gilag is segíti (lelkészi kongnia) , jelentékeny be-
avatkozást igényel az egyházak némely funkcióira, 
azokat saját igazgatási teendőiben fölhasználja (anya-
könyvi ügy), sőt a felekezetek eljárása ellen orvos-
latot biztosít. Az ál lamnak a felügyeletet és ellen-
őrzést meghaladó ezen tevőleges befolyása az egy-
házi ügyekbe az úgynevezett kultuszigazgatás révén 
jut megnyilatkozásra. 

A tisztán magánjogi egyesületekkel szemben az 
állam az egyéni és egyesülési szabadságot tisztelve, 
megmarad a negativ jellegű ellenőrzés és felügyelés 
á l láspont ján; csakis az állam közérdeke ad jogalapot 
a beavatkozásra (1873. évi 1394. sz. belügyminiszteri 
rendelet). Az egyházak működésére az állam pozitív 
befolyást is gyakorol, az egyházak javára köteles-
ségeket hárít egyesekre és testületekre, beavatkozik 
a vagyonkezelés és fegyelem ügyeibe. A katholikus 
egyháznak nálunk a többitől eltérő fejlődése lévén, 
nála az állami felügyeleten kívül a király főkegyúri 
joga is jön számba. Ennek az utóbbinak gyakorlása 
is ma még kormányzati uton (kultuszminiszter), az 
autonómia kizárásával történik. A tervbe vett ön-
kormányzat jobban adná vissza az egyházat ön-
magának, mer t a világi elem korlátolt befolyásának 
biztosításával átvenné azokat a funkciókat, melyeket 
most a főkegyúr nevében a kultuszminiszter végez.1 

Egyed István dr• 

1 A főkegyúri jog személyes természete az 1848. sietve 
alkotott III. t.-eikkel némileg •— legalább a gyakorlatban — 
elhomályosodott, mivel eltörültetvén a királytól függő m. kir. 
helytartó-tanács, a miniszter nyert ingerenciát e jog gyakor-
latába. Azóta némelyek állami jognak is nevezik. Tévesen. 
A törvény is mondja, hogy az egyházi ügyeket a király 
«egyenesen» magának tartotta fönn. Szerk. 

Óhitű és újhitű áramlatok a szocializmus 
eszmevilágában. (ix.) 

(Különös tekintettel a magyar szociáldemokráciára.) 

VI. A v a l l á s i k é r d é s . 

A vallási kérdésben sem az óhitűek, sem az ú j -
hitű «eretnekek» eredeti gondolatmunkát nem végez-
tek. Elveiket polgári vallásbölcselőktől kölcsönözték 
és igen kevés az, a mit ők ez utóbbiaknak nézetei-
hez hozzáadtak. Az általunk tárgyalt két i ránynak 
ellentéte épen ezen a téren domborodik ki legkevésbbé. 
De azért a változás itt is elég nagy, sőt némely pont-
ban lényegbevágó. 

Marx a Hegel-féle balszárny légkörében nőtt föl, 
melynek tagjai : Strauss, Bauer, Feuerbach, Stirner, 
Buge, Bichter a forradalmi valláskritika révén egé-
szen a nyilt istentagadásig jutot tak el. A vallási kér-
désben döntő befolyást gyakorolt Marxra és Engelsrc 
Feuerbach, a ki egész életét a vallás nagy proliié-
májának szentelte.1 Nagy lelkesedéssel, egy pillanat 
alatt feuerbachistáklcá lettünk, írja Engels.2 

Feuerbachhal együtt ők is azt vallják, hogy a 
vallás antropomorlizmus. Az anyagon kívül nem léte-
zik semmi. Az isteneket az ember teremti. Földi 
nyomorában t. i. egy jobb, boldogabb lét után vágyik 
az ember ; ezen vágyait képzelőtehetségc élénk szí-
nekkel kifesti s a szerencsétlen ember azt hiszi, 
hogy fantáziájának légies alkotásai valóságok. E sze-
rint az emberi vágyak teogonikusak. Az isteneket a 
nyomor teremti. A boldogtalan embernek beteges 
agya olyan tulajdonságokkal ruházza föl az istene-
ket, a milyeneket saját jövendő boldogságához szük-
ségeseknek tart. Igv, nyomorból válik az ember 
teológussá, istenszeretővé és uranopoli tává. Marxék 
mesterükkel együtt ezt az antropomorfizmust és 
önámítást leleplezik s így antropológust, emberbará-
tot, kozmopolitát (ellentétben az «uranopolitával») 
akarnak csinálni az emberből. Eddig rabjai voltunk — 
mond ja Feuerbach — saját naiv ábrándja inknak. 
A valláskritika fölnyitja szemünket, az égtől függet-
lenít és szabaddá tesz. A marxisták szentül hiszik 
Feuerbachhal , hogy az emberiség mindmainapig 
vallási önkívületben leledzett, a nagy vallásalapítók 
és a vallási kérdésekkel foglalkozó nagy bölcsek 
pedig mind félkegyelműek voltak. Oktondiak, a kik 
az agy képzelmeit nem tudták megkülönböztetni a 
valóságtól. 

Itt azután Marxék egy lépéssel tovább mennek. 

1 V. ö. Összes műveinek (Wigand-féle kiadás, Leipzig) 
következő köteteit : «Tlieogonie», «Das Wesen des Christen-
thums» és «Vorlesungen über das Wesen der Religion». 
Ezen munkáknak tartalmát elég részletesen ismertettem 
«A marxista vallásbölcselet forrásai és lényege» c. füzetem-
ben, Budapest, 1908. 

2 F. Engels, Ludwig Feuerbach, mit Anhang : Karl Marx 
über Feuerbach vom J. 1845, Stuttgart, 1895. 11. 1. 
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Az isteneknek, m o n d j á k ők, tényleg csak a nyomor 
a megteremtője. Ámde ha ez így van, akkor mind-
addig, míg nyomor lesz, istenek is lesznek s az 
emberiség rab marad . Szüntessük meg tehát a nyo-
mort s az istenek kihalnak. Minthogy pedig minden 
földi nélkülözésnek a magántula jdon s a tőke az 
oka, hadat kell izenni a tőkének s a mai vagyoni és 
társadalmi berendezkedésnek. Mi az isteneknek utolsó 
menedéke? Az ökonómia. Marxék innét is ki akar ják 
őket űzni. Ezt, úgy hiszik, a gazdasági á l lapotoknak 
bírálatával érik el, mely a mai tulajdonrendszert 
föl fogja forgatni. Akkor majd bevonul az emberi 
nem a kommunizmusnak tejjel-mézzel folyó Kánaán-
jába, az egész föld édenné alakul át. Az ember 
gyomra és szive teljesen ki lesz elégítve. Ebben a 
minden képzeletet fö lülmúló ál lapotban nem fog 
születni új vágy az emberi kebelben s így n e m lesz 
semmi, a mi az isteneket teremtené.1 

Nem egyéb tehát a vallás, mint a gazdasági 
viszonyoknak légies visszatükröződése. Ez a reílex a 
gazdasági alapszerkezettel együtt időről-időre, nép-
rő l -népre változik. Béna erő a vallás, mely hatni, 
mozgatni, alkotni nem képes. Csak arra való, hogy 
elkábítsa, ámítsa és türe lemre szoktassa az embere-
ket. Mi a vallás? A nép ópiuma. Ezt az ópiumot a 
vagyonososztályok a népnek nagy adagokban be-
adják, miáltal rabszolgájukká, igavonó ba rmukká 
teszik azt. A vallási «ideológiának» hivatott képvise-
lői, az egyházi szervezetek, munkásgyilkos tevékeny-
séget fejtenek ki. Kezet fogtak a tőkével és vele 
egyetértve nyomják és szipolyozzák a munkás töme-
geket. 

A marxizmus tehát kezdettől fogva ateus volt s 
máig is az. A vallás ellen való küzdelmet kedvelt 
ébresztőeszköznek használ ják a szociáldemokraták. 
Népiratkáik mind a born irt Eeuerbach-féle alapon 
ál lanak és óriási pusztítást visznek végbe a munkás-
ság lelkületében.2 

Ezzel a nagy vonásokban vázolt Eeuerbach-Marx-
féle valláselmélettel behatóan foglalkoztam előbb emlí-
tett m u n k á m b a n : «A marxista vallásbölcselet for-
rásai és lényege». Annál is inkább utalok itt erre a 
füzetre, mert a revizionisták, bá r nézeteik az óhitű 
fölfogástól lényegesen eltérnek, a szóban forgó kér-
déssel behatóbban nem foglalkoztak. 

1 V. ö. előbb idézett füzetemnek 13—17. 11. 
3 A legismertebbek ezek : K. Kautsky, Die Sozialdemo-

kratie u. die kath. Kirche, Berlin, 1906, ; A. Pannekock, Religion 
und Sozialismus, Bremen, 1906 ; Fr. Stompfer, Religion 
ist Privatsache, Berlin, 1906.; II. Wendel, Sozialdemokratie u. 
antikirchliche Propaganda, Leipzig, 1907. Ez utóbbi p. o. így 
í r : «Der Atheismus ist so ziemlich selbstverständlich bei 
den europäischen Arbeiterparteien. Von der grossen Mehr-
zahl der deutschen sozialdemokratischen Arbeiter kann man 
sogar sagen, dass der Atheismus bei ihnen sieb schon über-
lebt h a t . . . Sie sind mit Gott einfach fertig, sie leben und 
denken in der wirklichen Welt und sind daher Materiali-
sten». 25. 1, 

Az újhi tű ellenvélemény kezdetben csak bátor-
talanul tört magának utat, később egyre nyomaté-
kosabban protestál Marxéknak ba rbá r valláselmélete 
ellen. 

Mindenekelőtt meg kell jegyezni, hogy Marx 
föltétlen i r tóhadjáratot hirdetett m indennemű vallás 
ellen. 0 még mint magánügyet sem tűrte meg a 
vallást. Hacsak magánéletükben is vallásosak az 
emberek, azért mégis vallasosak, mondta ő ; nemcsak 
a társadalomnak, mint egésznek, hanem a magán-
embernek is istentagadóvá kell válnia. Az ópium, 
óp ium marad , ha privátim is élvezi az ember. Azért 
m á r a hivatalos szociáldemokrata programúi is eltért 
a merev Marx-állásponttól, mikor a vallást magán-
ügynek nyilvánította. Ez a pont benne van minden 
ország szociáldemokrata p rogrammjában . Benne van 
a magyarországiban is, Mint mindenüt t , úgy miná-
lunk is úgy értelmezik ezt a programmpontot , hogy 
az ál lam a közpénzekből a vallás céljaira egy garast 
sem ad jon s hogy az egyházat az államtól el kell 
választani. 

Erre az oppor tunizmusra maga az élet tanította 
a mérsékeltebb marxistákat . Csakhamar kitűnt, hogy 
a vallás korántsem oly hitvány epifenomenon, mint 
a milyennek azt a marxizmus nyilvánította. Már a 
hallei pártkongresszuson (1890) belátták, hogy vere-
séget szenved a szociáldemokrácia, ha a nyílt egy-
házellenes küzdelemmel föl nem hagy. A kölni 
kongresszus (18H3) azt a jelszót adta ki, hogy a val-
lási kérdés nebántsvirágával főleg a nép előtt nagyon 
csínján kell bánni . A vallás óriási ha ta lmának kell 
tulajdonítani, hogy a szociáldemokrácia az egész 
világon végleg abban állapodott meg, hogy a vallást 
csak magánügynek nyilvánítsa. 

A Marx-dogmatikának vakbuzgó hivei mindezt 
látják, de bevallani nem akar ják . A revizionizmus 
őszintébb. A történelmi materializmussal szemben 
azt hangoztat ja Bernstein, hogy a gazdasági tényező 
melleit a joggal és az erkölccsel együtt a vallás is 
oly nagyhatalmat képvisel, mely nélkül az emberi-
ség történetét megérteni nem lehet. Wol tmann tagadja, 
hogy a vallás múló történelmi kategória l enne ; 
ellenkezőleg, ő arról van meggyőződve, hogy a val-
lás sohasem fog kihalni az emberi lélekből.1 

Baranowsky m á r annyira eltér Marx-Engelstől, 
hogy szerinte a vallás a legnagyobb történelmi 
hatalom. A vallási érzés — mond ja Baranowsky — 
elemi érzelme az emberi természetnek, melyet a 
gazdasági életre vagy osztályérdekekre visszavezetni 
nem lehet. A vallás az osztályok fölött áll ; esetleges 
visszaélések ezen a tényen mit sem változtatnak. 
Hogy a társadalmi viszonyok a vallásos életet befo-
lyásolják, az igaz. így p. o. az osztályviszonyokban 
leljük meg annak a lénynek az okát, hogy a keresz-
ténység először a szegény néprétegeket hódította 

i I. m. 333. és k. 1. 



188 RELIGIO LXIX. évf. 1910. 

meg. Ámde erősen tévednek — úgymond — az 
óhitűek, mikor a kereszténységben merő proletár-
mozgalmat látnak, hiszen az első keresztényeknek 
lángoló entuziazmusa mindennemű osztályérdeknek 
magasan fölötte áll. A keresztény vér tanúknak száz-
ezrei — mond ja helyesen Baranowsky — nemcsak 
osztályérdekeikről, hanem életükről is lemondottak 
meggyőződésükért.1 

A revizionisták nagyjában lépési tar tanak az 
összehasonlító vallástudománnyal s a Feuerbach-
féle elméletet túlhaladott ál láspontnak minősítik. 

A magyar szociáldemokrácia ebben a kérdésben 
is szolgailag utánozza a külföldöt. A hivatalos pro-
gramúinak, melyet a magyarországi szociáldemokrata 
párt az 1903. évi pártgyűlésen, Budapesten, elfoga-
dott 7-dik fejezete így szól: «Minden vallási társulat 
és egyház magánegyesülésnek, mindenki vallása 
magánügynek nyilváníttassék.Közpénz vallási célokra 
nem fordítható. Követeli a párt az egyházi birtokok 
elkobzását és köztulajdonba vételét. E birtokok 
munkásszövetkezeteknek adandók bérbe s jövedel-
mük csakis kulturális célokra fordítandó». A nép 
közé szórt szociálista irodalom ennél még tovább 
megy. Mindennemű vallási intézményt és érzelmet a 
legotrombább módon kigúnyol; a vallás tételeit 
tudva és akarva meghamisít ja és elferdíti, hogy így 
könnyebben becsmérelhesse. Ezen romboló munká ja 
közben egészen arcát lanul számít olvasóinak éret-
lenségére s a legtöbb esetben egészen jól számít. 
A napisajtó főleg a nagy ünnepeket használja föl 
vallásellenes agitációra; a «Népszava» ilyenkor sok-
kal vaskosabb alakban jelenik meg, mint máskor s 
ez a tartalom-többlet m a j d n e m kizárólag a vallás-
romboló vandal izmusnak van szentelve. Az 1909. 
évi húsvéti országos kongresszuson, Budapesten, 
elhatározták, hogy mérgesebb és szélesebb antikleri-
kális és vallásellenes agitációt indí tanak meg. A hatá-
rozati javaslatot megokoló beszédében főleg azt sür-
gette Bokányi, hogy el kell kobozni az egyház vagyo-
nát, de azért úgymond, az elméleti vallási vitáktól 
sem szabad irtózni. «Ha azt látjuk, hogy a vallás 
igéit u tunkba állítják, akkor nekünk a vallás ellen 
is föl kell venni a harcot».2 

A józanabb elemek, revizionista gondolkodás-
módjukhoz híven, e tekintetben sem osztják az orto-
doxoknak barbár ízű nézeteit. Jászi Oszkár p. o. 
nem tartja megengedhetőnek, hogy a vallás a tör-
ténelmi anyagelvüség értelmében elhanyagolható 
mennyiségnek tekintessék. 

Valamint a többi önálló kulturtényező 
mond ja Jászi — úgy a vallás is oly erőssé válhatik, 
hogy a domináns gazdasági erőkkel szembeszáll, 

1 I. m. 121. 1. 
2 V. ö. A magyarországi szociáldemokrata párt Buda-

pesten, 1909. évi április lió 11., 12., 13. és 14. napján megtar-
tott XVI. pártgyűlésének Jegyzőkönyve. A «Népszava» könyv-
kereskedés kiadása. 193. 1. 

azokat módosítja és befolyásolja. Ezek az erők is 
önállóak ; s a kornak képét, úgymond, csak akkor 
rajzol juk meg teljesen, lia mindezeket az egymásra 
ható és visszaható erőket figyelembe vesszük.1 

A «Huszadik Század», a mely a revizionisták érte-
kezéseit közzé szokta tenni, egyre sűrűbben helyt 
adott a történelmi mater ial izmus ellen i rányuló 
c ikkeknek; elég legyen utalnunk a legfrissebbikre, 
mely Pikier Gyula tollából került ki ezen a ci men : 
«A materialista történelmi fölfogás legnagyobb 
hiánya».2 Jehlicska Ferenc dr. 

K ó m a . X. Pius legújabb intézkedése a szerzetesren-
dek tudományos kiképzésére vonatkozólag. Szent Ferenc 
rendjének dicsősége. Mennyire szivén viseli X. Pius pápa 
az egyház sok nagy ügye között a szerzetesrendekben 
megtestesült tökéletességre való törekvés szellemét, 
mulatja az 1909 szeptember 7-én kelt «Declaratio circa 
studia», a melyben szigorúan elrendeli, hogy szerze-
tesi rendben áldozópappá csak az lehet, a ki gimnázium-
nak nevezett középiskolát és teljes bölcseleti és hittudo-
mányi főiskolát végzett és erről abszolutoriumot kapott. 
Ez ellen a határozat ellen, úgy látszik, enyhítés céljával, 
kérelmek mentek az apostoli szentszékhez. X. Pius pápa 
1909 december 17-én kelt ujabb dekrétumában kijelenti, 
hogy komoly megfontolás után előbbi nézetét fenntartja 
és kiadott határozata mellett marad. Különösen, úgy-
mond, a mi fölöttébb súlyos időviszonyaink között el-
kerülhetetlenül szükséges, hogy a szerzetespapok ugyan-
azzal a tudománnyal bírjanak, mint a világi papok. 
«Et sane — az eredeti szöveg — hisce praesertim tem-
poribus aequali ac sacerdotes Saeculares debent scientia 
poliere Sacerdotes Reguläres, quorum consilia Fideles 
non minori sane fiducia expetere constat.» (Cf. Acta 
p. 30.) Nappali gyertyagyújtás volna részünkről ehhez 
azt mondani: íme mily bölcs intézkedés. X. Pius ezzel 
a tettével is megmutatta, hogy mi ő az egyháznak és 
korának : «Ignis ardens I»3 

Szent Ferenc rendjének dicsőségére ezidén Párisban 

1 V. ö. Jászi Oszkár, A történelmi materializmus állam-
bölcselete, stb., 11. 1. 

2 Pikier a többi között így ír : «A materialista történelmi 
felfogás figyelmen kívül hagyja a nem gazdasági szükségle-
tek befolyását az intézményekre . . . A materialista történelmi 
felfogás téved, midőn a lelkiállapotoktól általában megtagadja, 
hogy azok az intézményeket végső sorban meghatározzák». 
«Huszadik Század», Budapest, 1910. 1—2. szám, 124. 1. 

3 A mi szerzetesrendeink közül a legtöbben kezdet óta nap-
jainkig megtartották azt az elvet, hogy a szerzetes papságnak ugyan-
azon tudományos képzettséggel kell birnia, mellyel a világi papság 
rendelkezik. Hiszen, a középkor elején és derekán, sőt a végén is, 
jobbára szerzetesek voltak a tudomány művelői. Legújabban nálunk 
azok közül a szerzetesrendek közül, melyek a jozefinizmus sorvasztó 
hatása alatt a tudományművelés terén némileg elmaradtak, legelső-
nek a csorba kiköszörülésében szent Ferenc rendje lépett előtérbe, 
a mennyiben az itt ismertetett pápai rendeletet megelőzve mái-
két év óta j á ra t j a növendékpapjait a mariánus tartományból a 
budapesti tudomány-egyetem hittudományi karába bölcseleti és 
tlieologiai főiskolai tanulásra. Vivant sequentes ! Sőt azt kell mon-
danunk itt, bogv valamennyi szerzetesrendnek kellene egyetlen 
magyar Iii tudományi karunkba növendékeket küldeni, úgy mint 
némelyik ez előtt is megtette, de nem állhatatosan. 
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igen érdekes tanulságos tüzet jelent meg P. Ubald 
Alençon tollából «Les idées de saint François d'Assise 
sur la science» cimmel, vagyis arról, bogy mit tartott 
a rendalapító szent Ferenc a tudományról s milyen 
szellemet hagyományozott e tekintetben fiaira. P. Ubald 
kimutatja ebben a füzetben, melynek tartalma eredeti-
leg konferencia-beszéd volt a «Cercle cath. de Luxem-
bourg»-ban, mekkora rész illeti meg szent Ferenc rend-
jét az emberiség bölcseleti, természettudományi, törté-
nelmi, pedagógiai, szépirodalmi, művészi és ipari hala-
dásában. A példák megragadóan találók. 

* 

Würzhurg. Erélyes föp. intézkedés két irányban. 
Németországban, úgy mint másutt is Európában, az 
ú. n. «szabadgondolkozók» szövetségbe álllak össze. Az 
itteni főpásztori hatóság az ezidei nagyböjti szónokok-
nak Würzburg városában kötelességökké tette, hogy 
alkalomadtán valamennyien szálljanak síkra a szabad-
gondolkozók szövetségével s kimutatva azt, hogy ez a 
szövetség nem egyéb, mint lázítás Isten ellen és felhívás 
a keresztény vallástól való elpártolásra, erélyesen hívják 
lel a híveket arra, hogy ettől a szövetségtől óvakodjanak 
s azzal szemben katholikus hitöket bátran és állhata-
tosan megvallják minden kínálkozó alkalommal. Máso-
dik erélyes intézkedése a würzburgi püspök úrnak ez-
idén az, hogy módját ejtette annak, hogy a püspöki 
székhelynek valamennyi kath. egyesülete és társulata 
egymással ú. n. kartellverbandba vagyis mintegy véd-
és dacszövetségbe lépjen. A közóhajjal találkozó szö-
vetség március 2-án alakult meg a kath. legényegyesü-
leti házban. Stornier beneficiatus meghívására a követ-
kező egyesületek és társulatok jelentek meg: Union, 
Kath. Männerverein, Kath. Kaufm. Verein Konstantia, 
Konüdentía-Verein, Kath. Kaulleute und Beamte, Kath. 
mesteregyesület, Kath. legényegvesiilel, Kath. munkás-
egyesület, Kath. Verein Lehrlingschutz. A szövetség el-
nökévé Storniert választották meg. A szövetség cime : 
Kartellverband der kath. bürgerlichen Vereine Würz-
burgs. A nőegyesületek és társulatok ugyanily szövet-
séget fognak egymással kötni. Vis unita fortior. Discor-
dia maximae res dilabuntur. —y —la. 

Emil Springer S. ,1. W e n n du die Gabe 
Gottes erkenntes t ! Paderborn, 1909. 84 1. Ára 0'60 
márka (72 fillér). 

Springer jezsuita atyát úgy ismerjük a «Religioból»1 

is, mint a gyakori és a havi szentáldozásnak egyik leg-
buzgóbb apostolát. Ugyanennek látjuk legújabb művecs-
kéjéből, a melyben a legfelségesebb Oltáriszentségel, mint 
a lélek táplálékát állítja szemünk elé. A mű, nyelvezetét 
és kidolgozásmódját tekintve, főként a művelt világiak 
között szándékozik lelkeket szerezni az Úr Jézus és az 
anyaszentegyház legnagyobb óhajának2 : a gyakori és 
a mindennapi szentáldozásnak megvalósítására. A benne 
kifejtett természetfölötti igazságok azonban eszközül 
szolgálnak minden lelkipásztornak, a kik a lelkek meg-
mentésére a legbiztosabb szert akarják felhasználni. 

1 1909. 382 1. 
2 S. C. C. die 20. Dec. 1905. 

A buzgó szerző Isten készenálló kegyelmével bizlosan 
célt ér mindenkinél, a ki jóindulatú és lelkét meg 
akarja menteni. Müve ugyan első sorban az észhez 
szól (ut Veritas pateat), de nem feledi el a szivet sem, 
az akaratot sem. 

A kis művecske tizenkét fejezetre oszlik, de e 
fejezetekel a legszorosabban fűzi egybe egy megdönt-
hetetlen igazság: az Eucharistiára minden ésszel élő 
rászorul. Springer atya e müvével csakugyan remekelt. 
Én müvecskéjében egy művészi szerkezetű szónoki 
beszédet Iátok, amelyben mindvégig érvényesülnek a 
rhetorikának lélektanilag megokolt és a tapasztalattól 
beigazolt szabályai.1 Az egységes és fönséges tárgyhoz 
megvan a praktikus cél : a gyakori és a mindenapi 
szentáldozás. Az egész mű proposiliója : az Eucharistia 
minden eszével élő embernek szükséges. A tárgyalás tíz 
fejezete egytől végig csattanósan bizonyítja a főtételt ; 
de maga minden fejezet is egy-egy kis szónoki beszéd. 
Csak címeiket jelzem ; 1. Lelkünk tápláléka az Eucha-
ristia, a melyre lelkünk rászorul. 2. Az Eucharistia a 
lélek egyedüli tápláléka. Mit lesz (bennünk) a lélek 
tápláléka? 4. A szentáldozás lenntartja a természet-
fölötti életei. 5. A szentáldozás a lélek erejét növeli. 6. 
A szentáldozás új erőt ad a léleknek. 7. A szentáldozás 
megnyugvást önt a lélekbe. 8. Különbség a lest és lélek 
tápláléka közöli. 9. Hányszor kell venni a lélek táplá-
lékát? 10. Felelet néhány gondolatra. 

Springer atya annak is élénk tudatában van, hogy 
a szónoki beszédből nem hiányozliatik (a szépen fel-
állított tétel és bizonyítás mellől) egy másik döntő 
gondolat, a melytől a beszéd célja függővé van téve, az 
u. n. xpivó[ievov.? Ismeri azt a közönséget, melynek művét 
szánta; épen ezért azt választja döntő gondolalnak, a 
melyet ez elvár. Ebben a döntő gondolatban azt látja 
át az olvasóközönség, hogy az égi kenyér minden lelki 
szükséglelet kielégít és boldogító erőt önt a lélekbe. 
Ezt keres ideges, beteges korunk ott, ahol az nincsen, 
ezt mutatja meg Springer atya a legfölségesebb Oltári-
szentségben. Az olvasónak, ha komolyan akar üdvözülni, 
át is kell látnia, hogy a mit keres, a mit szive óhajt, 
azt csak a gyakori és mindennapi méltó áldozással 
szerezheti meg. Az érzelmekre hal a VI-VIII. fejezetek-
kel, az utolsókban a legszokottabb, de legerősebb ellen-
vetéseket dönti meg. 

Hogy azonban a mondottakat némileg igazoljam, 
egy fejezetből hallanunk kell a tudós és buzgó Springer 
atyát is. A III. fejezetet közlöm, a melyben az Oltári-
szentségről azt tanítja és bizonyítja meg, hogy a lélek 
egyedüli tápláléka. Ily eredetiséggel és ily mélyen még 
nem olvastam sehol a lélek táplálékáról. Ez maga elég 
arra, hogy a jóindulatú lelket gyakori vagy minden-
napi áldozóvá tegye a kéznél levő isteni kegyelemmel. 
A szentáldozás elterjedésére oly fontos tétel kifejtése a 
következő : 

«Hogy eleve megérthessük, mily fontos az Oltári-
szentség az Isten minden gyermeke számára s mily 
uralkodó hely illeti meg a lelki életben, még egy másik 
kérdést kell feltenni és arra röviden felelni. Ez a kér-

1 Bernhard : Aranyszájú szent János beszéde Eutropius érdeké-
ben. Kalocsa 1907. 5. 1. 

2 Bernhard i. m. 23. 1. 
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dés így hangzik: Az Ur teste a lélek egyetlen tápláléka, 
vagy a kegyeleméletnek rajta kívül van más táplá-
léka is? 

A télelet csak az lehet : az Oltáriszentség a léleknek 
egyetlen, egyedüli tápláléka. 

Mondta-e az isteni üdvözítő valaha másról, hogy 
az a léleknek valóban étele, hogy szükséges a lélek 
életéhez, egészségéhez? Soha. Vagy mondott-e az anya-
szentegyház valaha mást a lélek valódi táplálékának? 
Szintén nem. Sőt ellenkezőleg! Mária Magdolna napján 
az ünnep miséjének posztkommuniójában1 a szent tit-
kokat egyedüli orvosszernek nevezi, épen azért, mert az 
Oltáriszentség a lélek egyedüli tápláléka. 

Néha még három más dolgot is szoktak említeni 
a lélek tápláléka gyanánt: az Isten igéjét, a jóeseleke-
deteket és az imádságot. Hogy van itt a dolog? 

Az imádság a léleknek nem szoros értelemben 
tápláléka. Szükséges ugyan a lelki életben. Istenhez köt 
bennünket és a szentségek után a legkiválóbb eszköz 
a kegyelem megszerzésére, mégsem hat a táplálék módja 
szerint ; nincs nála semmi átalakulás vagy áthasonulás 
(assimilatio), a mint ennek minden táplálkozásnál 
meg kell lennie. Az imádság nem változik át lélekké, 
sem a lélek imádsággá. Ez pedig szükséges, máskép 
nem lehet igazi tápláléknak nevezni. A levegő, külső 
meleg, mozgás szükségesek ugyan a testnek s általában 
javára is vannak, mégsem nevezhetők a test táplálékai-
nak, mert nein hatnak a táplálék módja szerint. Az 
imádság voltaképen a léleknek munkája (lelki munka). 
Ha a lélek táplálékának nevezik, az csak szókép. 

Ugyanígy vagyunk a jócselekedetekkel. Ezek való 
igazában lelki munkák. Erősödik általuk a lélek és 
gyarapodik kegyelemben, de semmivel se máskép, mint 
a hogy a test is erősödik és gyarapodik a munka és 
mozgás által. 

Látszólag több joggal mondhatjuk lelki tápláléknak 
az Isten igéjét. Még az isteni üdvözítő is azt mondta: 
«Nem csak kenyérből él az ember, hanem minden 
igéből, a mely az Isten szájából származik». (Mát. 4, 4.) 
Csakhogy itt nem lelki táplálékról van szó, és e kifejezés 
«minden ige, mely az Isten szájából jő», nem az isteni 
tanítást jelenti, hanem az isteni Gondviselés tényeit. 
A mit mi Isten igéjének nevezünk, azt az isteni üdvözítő 
a magvetőről szóló példabeszédben maggal hasonlította 
össze, a melyet a lelkekbe vet el, hogy ott kikeljen és 
termést hozzon. A mag azonban nem táplálja a földet, 
hanem maga is táplálékra szorul, hogy kifejlődhessen ; 
ugyanígy az Isten igéje is táplálékra szorul, ha gazdag 
termést kell bennünk teremnie. Ez a táplálék az Oltári-
szentség. 

Ezek után a léleknek szoros értelemben nem marad 
más táplálék, csak az Oltáriszentség. Csak az Oltári-
szentség hat átváltozással és áthasonulással. Egyedül 
ez a mi mannánk a földi élet pusztaságán. Nem terem 
a föld sem füvet olyant, sem gyümölcsöt, a mely 
lelkünket szoros értelemben táplálni tudná. De nem is 
szükséges. Az Oltáriszentség túláradó módon elégíti ki 
lelkünket, mert az a véghetetlen Istennek teste2 és vére, 
a kinek minden hatalmát, minden szentségét, minden 

t Áldozás után való imádság. 
2 Luk. 8, 5—15. 

jóságát tartalmazza. Lelki eledel, a melyen kívül nincs 
más, nem is lehet. A természetfölötti élet («részesedés 
az isteni természetben» — Pét. II. 1, 4.) oly magasztos, 
hogy annak tápláléka egyedül csak az Isten lehet. 

Ha már most a lélek táplálkozásra, pedig gyakori 
táplálkozásra szorul, ha az Oltáriszentségen kívül nincs 
más tápláléka, lia ez a táplálék maga a véghetetlen 
Isten ; akkor már most felhívjuk a figyelmet, milyen 
uralkodó hely illeti meg a szentáldozást a lelki éleiben, 
és mennyivel fontosabb, mint azt sok katholikus 
gondolja.» 

Ez a közölt fejezet is bizonyítja, a mit e müvecs-
kéről kezdetben mondtunk: minden jóindulatú és lelkét 
szerető emberi az lehetőség szerint a Oltáriszentség 
gyakori vagy mindennapi vételéhez vezet, Isten kegyel-
mével, a mely készen áll. Ez a fejezet és az egész mü 
engem másra is tanított. Törekvéseink a múltban 
sokszor meghiúsultak, mert ritkán kerestük lel az élet-
forrást, ritkán vezettük oda a ránk bizott nyájat; 
jóhiszeműen ugyan, de helytelenül majdnem betemettük. 
Végre ütötl a szabadulás órája. Az isteni kincstáros, 
X. Pius pápa, újra megnyitotta a lelkek számára ; 
mindenkinek biztosította jogát mindennapra, ha nagy 
bűntől tiszta lélekkel és tiszta szándékkal közeledik 
Isten asztalához. A múltban is voltak szép beszédek, 
nagy törekvések, de gyümölcsöt ritkán teremhettek, 
mert még oil sem igen volt táplálékuk, a hol semmi 
akadályra nem találtak. Az élőlaknál, a tiszta lelkeknél 
is kevés, alig látszó gyümölcs termett csak, mert a 
talajban, a lélekben hiányzott az egyetlen táplálék: az 
Oltáriszentség. Bárcsak sokan vennék kezükbe Springer 
atya müvét, hogy minél több legyen a harmincszoros, 
hatvanszoros, százszoros gyümölcsöt termő jó föld, a min-
dig tiszta és buzgó lélek ; bárcsak minél többen men-
nének, a lehelőség szerint gyakran vagy mindennap, a 
szentáldozáshoz, hogy az isteni Üdvözítőnek és az 
anyaszentegyháznak legnagyobb óhaja valóra váljon. 
Ha ez meglesz, lesz intelligenciánk, a melyre a nemzet 
támaszkodhatik, lesz népünk hitben öntudatos, isteni és 
felebaráti szeretettől áthatott. b. 

* 

Die E r b s ü n d e in A d a m u n d s e i n e n N a c h k o m -
m e n . Apologetische Studie von M. Bachelet S. J., 
übersetzt von G. Pletl. Strassburg, 1910. Két kis kötet. 
I. 70. 1., II. 70—146. 1. Ára 1 kor. 20 fill. 

Haeckelék «tudománya» az ember másféle eredeté-
ről akar tudni, mint a Biblia. Akarni akar, bizonyítani 
is iparkodik elméletét, de mi haszna : eddig bebizonyí-
tania nem sikerült. Azért mi csak továbbra is a Bibliá-
nak hiszünk s nem Haeckelnek; hiszünk Ádám terem-
tett voltában s hiszünk az egész emberi nemnek Ádám-
tól való, a fiziologia, a lilologia, az etnologia és a tör-
ténelem által is igaznak elismert egységes leszármazá-
sában. 

De még többet is hiszünk ősszülőnkről, a miről 
csak a Biblia beszél és a miről a geologia és paleonto-
logia nem beszélhet, mivel abból az állapotból az ősem-
ber csontjaival semmise került a földbe, hiszünk t. i. 
azokban a természetfeletti és természetenkívüli adomá-
nyokban, melyekkel felékesítve került ki az első ember 
a Teremtő kezéből. Majd, meg nem állva az engedel-
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inesség próbáját, tragikus hőssé lett. Vétkezett s el-
vesztve mindent, a mi emberfölötti, a mi természeté-
hez nem tartozó volt rajta, elvesztvén az adományokat 
magának és utódainak, verejtékező arccal indult neki az 
élet keserves küzdelmeinek s megindította a bukott, de 
egyben a megváltásra szánt emberiség századainak liosz-
szú sorát. 

Ki lát be az Isten jóságába s fölséges terveibe, de 
a Biblia szerint az első ember tényleg nem úgy került 
ki a teremtésből, nem abban az állapotban, mint ahogy 
mi születünk, pusztán emberek, csak azzal ellátva, a 
mi a testet s lelket alkotja ; megszentelő malaszt ékesí-
tette lelkét, nem ismerte a rendetlen érzéki vágyakat, 
nem kellett volna meghalnia, tudása is volt elég s bol-
dog volt. 

Ezt a rendkívüli helyzetet a természetfeletti rendbe 
való beállításnak nevezzük, mely fölötte áll mindennek, 
a mire az ember természeti igényei és vágyai terjedhet-
nek. Végső célja pedig szintén természetfölötti : az Isten 
boldog színről-színre látása volt. 

Az ókori emberiség összes hagyományai őrzik en-
nek a boldog állapotnak emlékét ; de senki sem fe-
jezte azt ki szebben, mint az ó-kor egyik lángeszű 
költője, Ovidius, midőn így énekelt : 

Aurea prima sata est aetas, quae vindice nullo, 
Sponte sua, sine lege, fidem rectumque colebat. 

Nem volt ennek más tanúja, mint az Isten; a föld 
rétegei már csak a bukott, a természetfölötti rendből 
kiesett s a saját természetére redukált ember nyomait 
őrizték meg számunkra, ezeket kutatja most a tudo-
mány. S maradt még valami : maradtunk mi, az ősszii-
lőben elbukott emberi természetnek a részesei, a kik 
a saját belső meghasonlásunkat szemlélve, elmondhat-
juk szent Pállal: Nem a jót cselekszem, melyet akarok, 
hanem a mi rosszat nem akarok, azt mivelem. Találok 
tehát, jót akarván cselekedni, törvényt magamban, 
mely szerint a rossz hozzám van ragadva. Mert 
gyönyörködöm az Isten törvényében a belső em-
ber szerint; de más törvényt látok tagjaimban, 
ellenkezőt elmém törvényével és engem rabbá tevőt 
a bün törvénye alá, mely tagjaimban vagyon. 
Én, szerencsétlen ember ! ki szabadít meg engem a 
halálnak vesztéből? (Róm. 7, 19—24.) Ehhez hasonlót 
csak Pascal «Gondolataiban» olvashatunk. 

Ádám e bűne : az eredeti bün, mely neki és utó-
dainak ártott s melytől mindjárt a paradicsomban 
megigért Megváltó, az időben testté lett Ige, Jézus 
Krisztus váltott meg bennünket a keresztfán, újból 
visszaállítván az egykori ősi állapotból a természet-
fölötti rendet, de nem egyúttal a természetenkívüli többi 
javakat is. 

Erről az eredeti bűnről tárgyal a címben jelzett 
kitűnő dogmatikai monografia, előadván a természet-
feletti rendről megfeledkezett, csak a természeti rend-
ben bolyongni szerető s azért többé a saját lélektanát, 
az önmagát sem értő mai embernek a kath. egyháznak 
e bűnről szóló tanát. Mint az egyház minden doctri-
náját, ezt is századokon át végletek kisérték ; az egyik 
irányban a pelagianizmus, tagadván Ádám ősállapotá-
ban a természetfeletti elemet, a másik irányban a pro-
testantizmus hipersupernaturalizmusával, mintha Isten 

az első embert nem is alkothatta volna máskép, mint 
a hogy nagy jóságában alkotta, t. i. a természetfeletti 
adományok nélkül. A szocinianizmusban, az unitáriusok 
őseiben, végre hozzájárult az egészhez a tagadás ősi 
szelleme, mely kivált Voltaire óta mesének, lehetetlen-
nek minősíti az első ember bukását s következményeit. 

Bachelet francia könnyedséggel és espritvel, de 
egyúttal francia felületesség nélkül tárja elibénk az 
egész tant a maga történeti keretében, a franciába oltott 
jezsuita tudásával és alaposságával. Nem nehézkes, mint 
a német irók ; hanem kedves, könnyen olvasható, mint 
a francia stilus s viszont nem frázisos, szép stílusban 
elvesző, de a mellett tani elszólásokban, sőt hibákban 
is bővelkedő, mint többnyire a francia irók (kénytelen 
is Janeten kívül Nicolas-ra, Bougeaudra többször 
reflektálni) ; hanem szolid s csak a katholikus tant 
s nem frázisokat kereső, mint egy német. 

Élénkíti előadását a védelmi szempont, a nehézségek, 
az ész által emelhető kétségek eloszlatása, szóval kime-
rítő, kitűnő egy monografia ez a mű. Nemcsak arról 
győzi meg az olvasót, hogy az ellenfelek jobbára csak 
azért támadják e tant, mivel nem ismerik, vagy félre-
értik a katholikus felfogást; hanem arról is, hogy ez a 
mai kor eszmekörétől annyira távolállónak látszó igaz-
ság ma is, sőt épen ma, a hivalkodó naturalizmus nap-
jaiban, mennyire szükséges és korszerű. 

Kél részre osztja művét. Az elsőben Ádámmal 
foglalkozik ; előadja a bukása előtti állapotáról szóló kath. 
felfogást, majd pedig bukását s itt foglalkozik a sokak 
által mythosnak tartott genesisi elbeszéléssel ; azután 
előadja Ádám romlásáról a téves felfogásokat s velők 
szemben az igaz tant (romlás volt, de csak relative, 
az előbbi felmagasztalt állapotához viszonyítva, mely-
ből kiesett) ; azért Bellarminnal hangoztatja, hogy 
Ádámban bűne folytán semmi sem veszett el abból, 
a mi az emberi természet alkotó része, nevezetesen, 
hogy nem vesztette el szabadakaratát; hanem a «natura 
pura»-hoz viszonyítva úgy volt bűne után, mint a hogy 
van a mindig ruhátlan ember a ruhájától megfosztott 
emberhez képest. Végre foglalkozik az észelvüek által 
részint az ős természetfeletti állapot, részint az ősem-
ber bukásának lehetősége ellen emelt kifogásokkal. 
Különösen Janetnek, Whitenek sok itt a mondanivalója. 
A szerző könnyű szerrel korrigálja őket, kimutatván, 
hogy kifogásaik nem a kath. tan ellen, hanem a saját 
kigondolt fantomjaik ellen irányulnak ; továbbá, hogy 
nem is a történeti, hanem az elvontan vett űlozofiai 
emberről okoskodnak. 

A második részben az eredeti bűnnek Ádám utód-
jaira való átszármazásával foglalkozik. Ádám bűne, 
mint az emberiség jogi fejéé, a mi bűnünk is, benne 
születünk s azért szükséges megkeresztelkednünk. Ez 
a része nehezebb is, szebb is, érdekesebb is. Ezzel még 
a nagy szent Ágostonnak is az akkori tani fejlődési 
fokon volt küzdenivalója, mert az emberi lélek szárma-
zásának a kérdésével fonódik össze. Gyönyörű, világos 
Bachelet fejtegetése, a mint a századok kutató munká-
ját összegzi. Először megveti az alapot, tisztázza szent 
Pál ad Rom. 5, 12. textusát és tisztázza Rousseau néze-
tét az egészen jó, romlatlan emberi természetről. Azután 
vázolja ennek a nem személyes, de természettel járó 
bűnnek (peccatum naturae) fogalmát: az újszülöttben 
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a megszentelő malaszt hiánya az, melynek pedig Isten 
eredeti rendelkezésénél fogva benne kellene lennie. Ez 
a bűn tehát állapot és nem actus. 

Fejtegeti továbbá: mi a ránk átszármazó eredeti 
bűnben az akarati elem s nemzés útján hogyan terjed 
tovább ? Ennél fogva hogyan különbözik a személyes 
bűntől ? Mindmegannyi klasszikus kérdés, melyek any-
nyi nagy elmét foglalkoztatlak. Ma már tisztán látjuk 
a rájok vonatkozó feleletet s az megnyugtatólag hat 
reánk. «Jetzt erhalten wir durch dieselben Kanäle, 
welche uns das Leben bringen, von Adam nur die 
menschliche Natur, zwar in sich selbst unversehrt, 
jedoch des reichen Erbes beraubt, mit dem Gott sie 
ausgestattet, folglich auch jener heiligmachenden Gnade 
beraubt, die allein sie ihrem Schöpfer angenehm 
macht, und ihr das übernatürliche Leben verleiht.» 
(111. 1.) 

Igen megnyugtatóan fejtegeti a keresztség nélkül 
elhalt csecsemők túlvilági sorsát, mely nem a pokol, 
hanem poena damni, «die Strafe des Verlustes der 
Anschauung Gottes». (120. 1.) 

Végül azzal a kérdéssel foglalkozik : az emberi ter-
mészetnek u. n. jelen erkölcsi romlottságából menni ire 
lehet az eredeti bűn létére következtetni ? Ebben a 
tilozofusok és theologusok sokszor túlhajtották a dol-
got s a természelnek a gyarlóságait, melyek bűnbeesés 
nélkül is velejárlak volna az emberi természettel, a bűn 
következményeinek tartották. Pedig az eredeti bűn 
következménye Ádámban a «spoliatio ab indebitis» volt, 
nem megrontása az emberi természetnek ; az utóbbit 
csak a protestánsok tanították. Az emberi természet 
mai fizikai, értelmi és erkölcsi állapotából az első em-
ber esését stricte bizonyítani nem lehet, már szent Ta-
más szerint is (Sum. c. Gent. c. 42.) nem több ez, mint 
csupán valószínűségi bizonyíték, tehát afféle argamen-
lum post fidem ; azért szerzőnk szerint Monsabre találta 
el helyesen ezen bizonyíték értékét, midőn azt a kinyi-
latkoztatás segítő érvének nevezte: ich glaube, dass 
diese Beweisführung für keinen Fall auf mehr als auf 
irgend einen Verfall hinweist, dessen Natur, Zeit, Ort 
und Urheber man ohne die Offenbarung unmöglich 
genau bestimmen kann. (138. 1.) 

Ez a rövid tartalma ennek a hosszú munkával 
megérlelt, de ép azért igen becses irodalmi terméknek. 
Világos, tartalmas s egyben egy egész kis könyvtárt 
pótoló. Példája annak, hogy a legkevésbbé érdekesek-
nek látszó theologiai kérdéseket is hogyan lehet a theo-
logus alaposságával s a szépiró rutinjával a világi 
közönségnek is kívánatossá tenni. Mert ez a mű tulaj-
donképen a nagy közönség számára készüli, annak a 
komolyabb nagyközönségnek számára, mely a vallási 
ismereteket az emberi műveltség, a bármely pályán 
működő ember kiegészítő részének tekinti. 

így kellene lenni nálunk is. Sajnos, nálunk min-
denki feljogosítottnak hiszi magái támadni a vallást, 
tanulmányozni azonban annál kevesebben tanulmá-
nyozzák. Nálunk szavalnak, de nem tanulnak ; feszeleg-
nek, de komolyan művelődni kevesen szerelnek. Nálunk 
nem szeretik a komoly könyveket. 

Soraimmal csupán az érdeklődők figyelmét akar-
tam felhívni erre az ériékes dogmatikai monográfiára. 

Dudek, 

I I . Z . -Vásá rhe ly . A beküldött összeggel 1909 végéig 
van fizetve. 

T. Budapest . Annak a megindulandó páholy-lapnak 
szerkesztője : Nyitray József 1884-ben s azután a patentirozott 
kath. napilapnak, a «Magyar Államnak» volt belső munka-
társa ; ott dolgoztak együtt Lonkayval, Tóth Jánossal, Komó-
csyval, Cziklayval a zöldfa-utcai redakcióban. S ime ma 
hol találjuk! Csodálatos, csodálatos! 

Sp. Garamsző l lős . Igaz bizony, a «Bölcs Náthán» 
nem Schiller müve, mint Fieber a 152. lapon írta, hanem 
Lessingé. Csodálkozik, hogy ezt megjegyzés nélkül hagytam, 
holott valamikor a «Náthánról» tanulmányt is irtam. Egy-
szerű tollhiba az, melyet, igaza van, a kéziratban, majd a 
korrekturában észre kellett volna vennem ; de hiába, mégis 
elkerülte figyelmemet. Quandoque obruor laboré, solus enim 
sum; itaque nil mirum, si tuncquando et bonus dormitet 
Homerus. — így a 165. oldalon is : poncairistánknak szó 
panegyristánk-ra javítandó. 

N. B u d a p e s t . Az eset elbírálásához lényeges tudni-
valók hiányzanak mindkettőnknél, t. i. az illető utolsó nap-
jainak az ismerete; a «halálos ágv» tudvalevőleg sok bal-
lépést szokott jóvátenni. Azt írja : «Nagy kíváncsisággal 
vártam, hogy H. J. temetésénél érvényesül-e és miként az a 
kánoni «felfogás», melyet a mai kor rigoristái oly gyakran 
hangoztatnak. Nyomát se találtam sehol. Pedig midőn őt 
23 év előtt Trefort a kath. alapok ellenőrző-bizottságába 
kineveztette, a parlamentben interpelláció történt (1887. 
febr. 17) s Simor prímás erélyes közbelépése folytán mint 
ismert szabadkőmivesnek a tagságról le kellett mondania. B. 
J. a ház előtt nyiltan szabadkőmivesnek vallotta magát s ki 
sem lépett soha. A páholyok a temetésen ott voltak». Ez 
mind igaz lehet, de, mint látja, utolsó óráiról velem együtt 
semmi tudomása nincs, tehát a konklúziót mégis csak az 
illetékes egyházi hatóság elbírálására kell biznunk : az 
esetnél érvényesült-e és miként a kánoni telfogás? 

W . W e k e r l e i a l v a . Hogy hogyan történt a tévedés, 
magam se érteni ; de ezentúl pontosan fogja kapni ; a cini-
szalag tényleg Hódságra szólt. 

K. B u d a p e s t . Igen, magam is hallom többfelől, 
hogy könnyebb a népnek, kivált a munkásoknak, a szolgá-
latban lévőknek szavalni, mint velők közelebbi érintkezésben 
állani s tőlük magas díjért is hűséget, megbecsülést, lelki-
ismeretes munkát és szolgálatot elvárni. Az okát körülbelül 
lá t juk; egyrészt nálunk alacsony fokon áll a lelki műveltség, 
másrészt folyton beszélnek nekik jogokról, de nagy ritkán 
vagy soha kötelességekről. Ebben áll nálunk a szocializmus; 
igy lehet csak kőfaragó-segédből vezér, a szenvedélyek szitá-
sával. Nevelődni nem akar itt senki. 

M. Budapest . A tudomány müvelése ottlion-ülést 
parancsol. Nem .lehet ezerfelé foglalkozni. 

TARTALOM. Bűnbocsánat az ősegyházban. (Dogma-
történeti részlet.) VI. üudektöl. — A vitaiizmus. II. (Vége.) 
Stakner János dr.-tól. — Adatok Bosznia történetéhez a 
XIX. században. VI. Pércsics Vince S. J.-től. — Egy-
házi közigazgatás és állami jogvédelem I. Egyed István 
dr.-tól. — Óhitű és újhitű áramlatok a szocializmus 
eszmevilágában. IX. (A vallási kérdés.) Jehlicsku Ferenc 
dr.-tól. — Egyházi világkrónika. — y - / a - t ó l . - - Irodalom. 
Springer: Wenn du die Gabe Gottes erkenntest! 6.-től. — 
Bachelet-Pletl : Die Erbsünde in Adam und seinen Nach-
kommen. Dudek-tö\. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi nv. r. tanár. 
StephaneuiV nyomda r, t, Budapest, VIIISzentkirályi-utca 26. 
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FELELŐS SZERKESZTŐ 

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

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27, 

JÇrisztus istenemberségének malaszt jellege. 

«Láttuk az Ő dicsőségét, mint az Atya egyetlen 
szülöttének dicsőségét, telve malaszttal és igazsággal».1 

Ezen néhány mélyértelmű szóban foglalja össze az 
Evangélista a Krisztusnak osztályrészül jutott ma-
lasztok végtelen bőségét, sőt mindazt, amit Krisztus 
személyéről oly élénk színekkel fest meg Evangéliu-
mában. Az életszentségnek oly tökéletes képe áll 
előttünk, mikor saját szájából halljuk szent harag-
járól tanúskodó önérzetes kérdését : «Quis ex vobis 
arguet me de peccato?»2 Isten küldöttének, a világot 
megváltó áldozat-báránynak mondja nagy hírnöke, 
az Atya pedig nyilvánosan tanúságot tesz mellette, 
F iának ismeri el s szeretetének méltó tárgyát látja 
benne. Csodákat művelt, bűnöket bocsátott meg, az 
emberek szivében olvasott, tudománya és bölcsesége 
bámulatba ejtette Izrael tudósait, a népet oly mély-
séges meggyőződéssel és ihletséggel tanította, hogy 
már ezzel is magához vonzotta jóakara tú hallgatóit, 
akik csodálkozva vallották meg, hogy oly hata lommal 
szól, a minőt a farizeusok nem muta tha tnak föl.3 

Honnan e szentség, honnan e hatalom, honnan 
e tudomány, holott még az írást sem tanulta (Ján. 
VII. 15.) és hozzánk egészen hasonló ember vol t? 
Mindez a dicsőség «az Atya egyetlen szülöttének 
dicsősége» — felel az evangelista — azé, «a kit az 
Atya megszentelt és e világra küldött» (Ján. X. 3(i.) — 
az Istenemberé. Krisztus istenembersége az alapja és 
végső oka mindannak, amit róla az Evangelium 
elbeszél, az Egyház taní t ; alapja oly számos és dicső 
tettének, melyeknek megírására a világ összes köny-
vei sem lennének elégségesek (Ján. XXI.25.); alapja 
a mi megváltásunknak, alapja annak a sok kivált-
ságnak, melynek az 0 sz. személye osztályrésze-
sévé lőn. 

Az istenemberségnek, ezen az Egyház zsolozs-
má jában oly enthuziazmussal dicsőített «admirabile 
commercium»-nak a mibenléte ismeretes előttünk : 
conventus, qui per unitatem factus est naturalem — 
mondja Cyrill4 és pedig úgy, hogy «salva proprie-

1 Ján. I. 14. 
2 Jo. VIII. 46. 

» Matth. VII. 28, 29. 
4 Cyrill anathem. III. Denz. 75. 

täte utriusque naturae et substantiae et in unam 
coëunte personam suscepta est a maiestate humilitas, 
a virtute infirmitas, ab aeternitate mortal i tas . . . In 
intégra ergo veri hominis perfectaque natura verus 
natus est Deus, totus in suis, totus in nostris.»1 

Az istenemberségnek e nagy titkát kétféle szem-
pontból elemezhetjük.2 Az első és minden további 
elemzésnek alapját tevő szempont az ontologiai. 
Kutatásunknak tárgya ez esetben az lenne, minő 
ontologiai kombináció áll előttünk az Istenemberben. 
Megmarad-e a maga egészében és önállóságában a 
két természet, hol van az összekötő pont közöttük, 
mi teszi a kettőt eggyé, mi teszi egyetlen önállóan 
cselekvő személlyé, mennyiben marad meg minden, 
az emberi természet valóságához tartozó tökéletes-
ség (subsistentia, esse stb.)? Körülbelül ott, a hol ez 
az elemzés véget ér, kezdődik a másik szempont : 
az istenemberség elemzése a malaszt szempontjából. 
Az örök Ige személyét ugyanis nemcsak azon szem-
pontból tekinthetjük, hogy Krisztus emberi termé-
szetének személyi határoltságot és tökéletességet 
kölcsönöz, hanem abból is, hogy oly természetfölötti 
méltóság és szentség osztályrészesévé teszi, a minőnek 
mi csak halvány árnyékát nyer jük a megszentelő 
malaszt által. Amennyiben tehát az Is tenemberben 
a szentek szentévé fölkent és az Atyától katexochén 
«megszentelt» küldött áll előttünk s e tekintetben az 
örök Ige személye egészen hasonló szerepet tölt be, 
mint nálunk a megszentelő malaszt, joggal beszél-
hetünk az istenemberség malaszt jellegéről. 

E két szempont természetesen nem áll oly ellen-
tétben, hogy két egymástól lényegesen különböző 
dolog állana előttünk. Az előbbi az utóbbinak 
alapja ügy, hogy egyes pontok (pl. az emberi ter-
mészet deificatio-ja) fejtegetése teljesen összeesik, 
bár az isteni személy az első esetben, mint Krisztus 
emberi természetét önállóan működő személlyé ala-

1 Leonis Papae epist. 28 dogmát, cap. 3. Denz. 132. 
2 Szándékosan nem hivatkozunk a harmadik szempontra, 

a mely az Istenember psychologiájával foglalkoznék. Ez 
ugyanis annyira össze van forrva a gratia unionis körébe 
eső kérdésekkel, hogy minden nagyobb nehézség nélkül 
beleilleszthető ezen szempontba, bár mint önálló szempont 
is teljesen jogosult. 
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kító, a másodikban pedig, mint a természetfölötti 
rendbe fölemelő tényező jön tekintetbe s ennél-
fogva az emberi természet részéről különböző alaki 
következményeket állapíthatunk meg, a mi elég ahhoz, 
hogy űj szempontról beszélhessünk. 

Az utóbbi szempontot tesszük értekezésünk tár-
gyává. A fölmerülő kérdéseket a következő szem-
pontok köré csoportosítjuk : aj mennyiben van az 
istenemberségnek malaszt jellege általában s mi az 
alaki tényezője (princípium formale) ? bj Melyek 
főbb következményei, illetőleg miként magyarázzuk 
az emberi természet átalakulását és az isteni termé-
szetben való részességét ezen gratia unionis követ-
keztében s mennyiben találjuk meg az istenember-
sége mulaszt jában a megszentelő malaszt egyéb 
előnyeit? Ez utóbbi szempont keretében alkalmunk 
lesz rámuta thatn i arra is, hogy ez a gratia unionis 
Krisztus minden egyéb természetfölötti előnyének 
alapja és gyökere és hogy épen ez az egészen ter-
mészetfölötti tökéletesbülés teszi Őt a legtökéletesebb 
emberré, mindnyá junk példaképévé. 

Amint m á r említettük, az ontologiai elemzés 
alapjára kell építenünk, a miért is annak eredmé-
nyeit, anélkül, hogy bizonyításukra külön kiterjesz-
kednénk, alkalomadtán egyszerűen fölhasználjuk. 
Mivel pedig több vitatott kérdést foglal magában 
az említett szempont (subsisentia, esse), Szent Tamás 
és a thomisták nézeteit vesszük alapul, ezek vilá-
gosságánál kutat juk az emberi természet részesülé-
sének mibenlétét és fokát az isteni természetben. 
Másrészt pedig, mivel értekezésünk arra ad feleletet, 
hogy Krisztus emberi természete a malaszt biro-
dalmához tartozó minő és mily fokú előnyökkel 
ékeskedik, gyakran kell foglalkoznunk a megszentelő 
malaszt sajátságaival is, mivel ezek ismeretesebbek 
előttünk s Krisztus megszentelése és szentsége a 
gratia unionis által így erősebb világításban álland 
előttünk. 

Az istenemberség malaszt jellegét egyrészt abban 
kell keresnünk, hogy Istennek egészen ingyenes és 
Krisztus minden érdemét megelőző adománya; 1 más-
részt pedig és főképen abban, hogy benne az Istennel 
való egyesülésnek oly egyetlen és legkiválóbb alakja 
áll előttünk, a mely a megszentelő malaszt (gratia 
habitualis) minden előnyét végtelen módon egye-
síti magában, a mennyiben Krisztust a szentek szen-
tévé avatja, személyes isteni szentséget kölcsönöz 
emberi természetének. 

Állításunk első része nem szorul további bizo-

1 «Sic ergo dicendum est, quod si gratia accipiatur ipsa 
Dei voluntas gratis aliquid faciens, vel gratum, seu acceptum 
aliquem liabens, unio incarnationis facta est per gratiam, 
sicut et unio sanctorum ad Deum per cognitionem et amo-
rem ; si vero gratia dicatur ipsum gratuitum Dei donum, sic 
ipsum, quod est humanam naturam esse unitam personae 
divinae, potest dici quaedam gratia : inquantum nullis prae-
cedentibus meritis hoc est factum«. S. Th. III. qu. II. a. X. c. 

nyitásra. A természet követelményeit túlhaladó ado-
mányok szükséges előföltétele ugyanis, hogy Isten 
ingyen és é rdemünk nélkül adja őket.1 Azért minden 
ilyen adományt malasztnak vagy kegyelemnek (gra-
tia) nevezünk, a nélkül, hogy az általános fogalommal 
a természetfölötti adomány mibenlétét közelebbről 
körül írnók. Ezen szempontból tehát az istenember-
séget oly mértékben kell malasztnak nyilvánítanunk, 
aminőben az emberi természet követelményeit túl-
haladja az Istennel való személyes egyesülés. Továbbá 
annyiban kell benne ingyenes és érdemnélküli 
adományt látnunk, amennyiben Krisztus emberi ter-
mészetének személyi tökéletessége s következőleg 
minden munkálkodása és érdeme épen ezen egyesü-
léshez volt kötve, úgy hogy ez egyesülést megelő-
zőleg Krisztus létéről és érdemeiről egyáltalában szó 
sem lehet.2 E részben tehát az istenemberséget a 
legtökéletesebb, sőt végtelen malaszt-adománynak, az 
isteni mindenhatóság és irgalom legtökéletesebb 
művének kell tekintenünk. 

Ehhez j á ru l még, hogy úgy e személyes egye-
sülés, mint pedig Krisztus egyéb malaszt-adománya 
«confertur animae Christi, sicut cuidam universali 
principio gratificationis in luimana natura.»3 Követ-
kezőleg benne kell keresnünk minden egyéb malaszt 
forrását, a melynek bőségéből mindnyájan merí tünk 
úgy, hogy nélküle vagy tőle függetlenül az Istentől 
megállapított je len természetfölötti rend szerint érdem 
nincs. Ebből következik, hogy az egyesülés malasztja, 
amennyiben Isten ingyen ajándékozó akaratát jelenti, 
abból a szempontból is fölülmúlja a mi természet-
fölötti adományainkat , hogy még más személy részé-
ről sem előzte meg semmiféle, az isteni igazságosságot 
lekötelező érdem sem (meri tum de condigno), míg 
Krisztus érdemei épen ezen egyesülés következtében 
de condigno érdemelték ki a nekünk osztályrészül 
jutó malasztokat.4 

Az istenemberség" malaszt-jellege azonban sokkal 
jobban kitűnik tételünk második részéből, a mely 
Krisztus emberségének az örök Igével való egyesü-

1 «Indiget autem liumana natura gratuita Dei voluntate 
ad hoc quod elevetur in Deum, cum hoc sit supra faculta-
tem suae naturae». Ibid. 

2 «Quantum ad ipsum Christum manifestum est, quod 
nulla eius mérita potuerunt praecedere unionem : non enim 
ponimus, quod ante fuerit purus homo, et postea per meri-
tum bonae vitae obtinuerit esse Filius Dei ; sicut posuit 
Pliotinus; sed ponimus quod a principio suae conceptionis 
ille homo vere fuerit Filius Dei, utpote non habens aliam 
hypostasim, quam Filii Dei, secundum illud Lucae I. «Quod 
ex te nascetur sanctum vocabitur Filius Dei» ; et ideo omnis 
operatio illius hominis subsecuta est unionem; ergo nulla 
eius operatio potuit esse meritum unionis». Ib. art. XI. c. 

3 Ib. Qu. VII. a. XI. c. 
1 «Neque etiam opera alterius cuiuscumque hominis 

potuerunt esse meritoria huius unionis ex condigno; — — 
ex congruo tarnen meruerunt sancti Patres incarnationem 
desiderando et petendo ; congruum enim erat ut Deus exau-
diret eos, qui ei obediebant». Ib. Q. II. a. XI. c. 



2. szánt. R E L I G I O 195 

lésén alapuló szentségét és Isten előtt való kedves-
ségét hangsúlyozza.1 A malaszt ugyanis szorosabb 
értelemben véve az értelmes lény megszentelésének 
és szentségének alaki tényezőjét (princípium formale) 
jelenti.2 A szentségről nem mint erkölcsi erényről 
beszélünk most, a melynek feladata, hogy cselekede-
teinket Istenre vonatkoztassa,3 hanem az értelmes 
teremtmény azon benső természetfölötti átalakulá-
sáról (elevatio in ordinem supernaturalem), a mely 
az isteni természet és méltóság részesévé (szent a 
görög âycoç értelmében), az istenség templomává 
(szent a tepôç értelemben) teszi, munkálkodásának 
természetfölötti irányzatot ad s így cselekedetei érté-
kének és Isten előtt való elfogadhatóságának alapja 
és gyökere. Három főbb mozzanatot különböztetünk 
meg benne: aj a teremtmény benső átalakulása az 
Isten természetében és cselekvés-módjában való rész-
vétel végett közölt természetfölötti életerő (esse 
supernaturale) által ; bj az ebből folyó új viszony 
(relatio reális) Istenhez; cj a mi az egésznek a koro-
náját teszi — az Istennek a lélekben lakása (inhabi-
tatio). Ezen mozzanatok változása szerint változik 
a szentség és megszentelés fokozati vagy faji (esetleg 
még nagyobb) mineműsége is. 

A szentség tehát lényegében nem egyéb, mint 
az értelmes teremtmény természetfölötti egyesülése 
Istennel4 s ezt az egyesülést eszközlő kapcsot mondjuk 
malasztnak. Következőleg ott beszélhetünk malaszt-
ról, ahol ilyen természetfölötti egyesülést konstatál-
hatunk. Minél bensőbb tehát a teremtmény egye-
sülése Istennel, minél közelebb jut ezáltal Istenhez, 
minél nagyobb a belőle származó méltóság, annál 
nagyobbnak kell a malasztot nyilvánítanunk, annál 
nagyobb a teremtmény szentsége, annál kedvesebbé 
tesz Isten előtt. 

Ez az egyesülés kétféle alapon történhetik; aj 
a személyes lét (esse personale) b) és a lélek mű-
ködése (operatio) alapján. Az utóbbinak alapját a 
lélek szellemi voltán alapuló oly accidensszerű 
tökéletesbithetésében kell keresnünk, melynél fogva 
alkalmas oly felsőbb élet- és cselekvő-erőnek felvé-

1 «Nomen gratiae a duobus assumi potest. Uno modo 
ex hoc, quod est gratum esse : dicimus enim aliquem ali-
cuius gratiam habere, quia est ei gratus. Alio modo, quod 
est gratis dari : dicitur enim aliquis alicui gratiam facere, 
quando ei aliquod beneficium gratis confert». (Ez értelemben 
szóltunk az imént.) Az elsőről megjegyzi szent Tamás ugyan-
ott : «Quaedam vero hominem l)eo gratum reddunt el ei 
coniungunt ; et huiusmodi dona non solum gratiae dicuntur 
ex co quod gratis dantur, sed etiam ex eo, quod faciunt 
hominem Deo gratum». S. Thom. Conpendium theologiae. 
cap. 214. 

2 A malaszt fogalom egyéb jelentéseiről, melyek itt nem 
jöhetnek tekintetbe, v. ö. S. Th. I—II. Q. 110. a. 2. c. 

3 «Sanctitas dicitur, per quam mens hominis seipsam 
et suos actus applicat Deo». S. Th. I I - I I . Q. 81. a. 8. c. 

4 Sanctitas sumitur »pro coniunctione amicabili hominis 
ad Deum, fundante radicaliter rectificationem et regulationem 
opcrum ad Deum». Billuart : De Incarnatione. Diss. 8. a. 1. 

telére, a mely bár a lélek lényegében székel, lényegét 
mégsem változtatja meg, hanem erre építve oly 
módon tökéletesbíti, hogy egy természetfölötti princí-
p iummá egyesül vele. Két főbb mozzanatot külön-
böztetünk meg benne : aj A lélek lényegének accidens-
szerű tökéletesítését oly teremtett alaki tényező 
által, mely egyrészt Istenhez teszi hasonlóvá,1 más-
részt pedig természetfölötti cselekvésre képesíti. Az 
így létrejött egyesülés magában véve még tökéletlen, 
mert nem Isten lényegével, hanem annak csak árnyé-
kával egyesít a megszentelő malaszt lelkünkbe öntése 
által. 

b) A tulajdonképeni egyesülés (unió, coniunctio) 
az így accidentálisan természetfölöttivé tett lélek 
működésének az eredménye, a mennyiben az Isten 
természetfölötti megismerése és szeretete által az 
istenségnek egészen új különös jelenléte jön létre, 
a melyet inhabitationak nevezünk.2 Az egyesülésnek 
ezen módját szent Tamás unió per aífectionemnek 
nevezi s legközelebbi tényezőjének (princípium pro-
ximum) a szeretetet mondja.3 Kettős szempontból is 
accidentális ez egyesülés: aj mert a lélek accidens-
szerű természetfölöttiségén (megszentelésén) és mű-
ködésén alapszik, bj mert a lélekben lakó istenség 
csak accidentális összeköttetésbe lép vele, a mennyi-
ben csak mint megismert és szeretett tárgy lesz 
eggyé azzal. 

Az Istennel való egyesülés ezen módja acciden-
tális szentséget kölcsönöz a léleknek. Alaki tényezője 
a megszentelő malaszt, amely, mint participatio 
physica divinae naturae, bizonyos, bár csak acciden-
tális, isteni méltóságot ad a léleknek. A lélekben 
végbemenő átalakulás csak közvetve érinti a szemé-
lyiséget, közvetlenül csak mint quo — vagyis mint 
a lelki működések gyökere (princípium quo radicale) 
változik. 

Az egyesülés másik módja a személyes léten 
alapul ; épen ezért személy szerinti egyesülésnek 
(unió in persona) mondjuk. Ennek lehetőségét a 
személyes lét tényezőjének (subsistentia) sajátossá-
gában kell keresnünk. Ez ugyanis, mint a termé-
szettől valósággal különböző, a természetet már föl-
tételező és önállóan cselekvő képességgel fölruházó 
tökéletesség (terminus naturae) kiválóan alkalmas 

1 «Gratia reducitur ad primam speciem qualitatis». 
I—II. Q. 110. a. 3. ad 1. Homo «per naturam animae parti-
cipai secundum quandam similitudinem naturam divinam 
per quandam regenerationem sive recrealionem». Ibid. a. 4. c. 

2 «Est unus communis modus, quo Deus est in omnibus 
rebus per essentiam, potentiam et praesentiam, sicut causa 
in effectibus partieipantibus bonitatem ipsius. Super istum 
modum communem est unus specialis, qui convenit creaturae 
rationali, in qua Deus dicitur esse, sicut cognitum in cognos-
cente et amatum in amante. Et quia cognoscendo et amando 
creatura rationalis sua operatione attingit ad ipsum Deum, 
secundum istum specialem modum Deus non solum dicitur 
esse in creatura rationali, sed etiam habitare in ea, sicut 
in templo suo». I. Q. 43. a. 3. c. 

3 Compend. Theol, 1. c. 
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arra , hogy helyét magasabb személyi tökéletességnek 
engedje át, anélkül , hogy a t e remtmény természeti 
tu la jdonsága iban kárt szenvedne. Emellett , mivel 
nem ú. n. in formáló tényező, h a n e m egyszerű ter-
minus , helyét maga az isteni személyiség is kipótol-
hat ja , míg a lélek f ö n n e b b leírt tökéletesbítésénél 
n e m , (mivel ez in formáló tényezőt követel). Ehhez 
j á ru l még, hogy a személyes lét, min t a természetet 
önná l lóan cselekvő képpességgel fe l ruházó tökéletes-
ség, hogy úgy m o n d j a m az egész természetet á that ja 
abban az ér te lemben, hogy az egyes részek (prin-
cípium quo-k) működésé t egyetlen pr inc íp ium quod-
ban egyesíti s a természettel egyetlen subsistentialis 
egészet alkot, következőleg, ha magasabb személyiség 
foglalja el helyét, maga a természet is bizonyos vál-
tozásokon mehe t keresztül a magasabb személyi 
létről r áá radó méltóság folytán. Mivel továbbá 
a személyi lét a természetnek n e m accidentális, 
h a n e m lényeges (substantiális) követelménye, maga -
sabb személyiségnek engedve helyet, nem acciden-
tális, h a n e m substant iál is vagy helyesebben subsis-
tentiális egyesülést közvetít. 

Az Istennel való egyesülésnek ezen m ó d j á v a l 
ál lunk szemben az is tenemberségben. Ez egyesülés 
bár minden ér telmes t e remtménynek osztályrészül 
ju tha to t t volna, a je len természetfölött i rend tör-
vényei szerint csak Krisztus ember i természetének 
kiváltsága, mivel Isten az ember i n e m megvál tására 
rendel te s így csak a megváltót részesítette benne. 
Közelebbről az ember i természetnek az örök Igével 
egy cselekvő személlyé, p r inc íp ium q u o d - d á egyesü-
lését ér t jük, amely az ember i természetnek szemé-
lyes, isteni szentséget és méltóságot kölcsönöz s így 
Isten előtt végtelen ér tékű cselekedetekre képesíti. 

Az is tenemberség malaszt jellegét tételünk máso-
dik része szerint tehát abban kell lá tnunk, hogy 
föltaláljuk benne a malasztnak, min t alaki tényező-
nek legfőbb, lényeges követelményét : az Istennel 
való egyesülést, a megszentelést és szentséget. Mivel 
pedig ezen egyesülést n e m teremtett tényező közve-
títi, min t a megszentelő malaszt eszközölte egyesü-
lést, és szentséget, h a n e m maga a második isteni 
Személy, az örök Ige, s következőleg az isteni ter-
mészetben való részesség n e m csupán esetleges, ha -
nem Krisztus ember i természetét a szó szoros ér tel-
mében istenivé (a később kifej tendő ér te lemben) 
tevő lényeges subsistentiális tökéletesbülés, e malasz-
tot a legkiválóbb s a megszentelő malasztot nemcsak 
faji vagy nemi különbséggel, h a n e m végtelenül fölül-
m ú l ó malasz tnak kell m o n d a n u n k . Emellett a ter-
mészetfölött i cselekvés szempont jából is nagyobb az 
is tenemberség malaszt ja , amenny iben az ember i ter-
mészet általa végtelen ér tékű és é r d e m ű ( inf ini tum 
relative) cselekedetek tényezőjé lesz, másrészt pedig, 
a min t később látni fogjuk, az isteni cselekvés és 
behatások sokkal közvetlenebb eszközévé tesz, min t 
a megszentelő malaszt. 

Krisztus ember i természetének e malaszt já t 
gratia un ion i s -nak m o n d j u k az isteni személlyel való 
egyesülés miatt.1 Gratia unct ionisnak is hívják az 
ember i természet mélységes á thatása és az isteni 
természetben való kiváló részvétele m i a t t ; másrészt 
pedig mivel a malaszt tette Krisztussá, Isten fölken-
tévé.2 Végül gratia s u b s t a n t i a l vagy subsistentialis 
nevet is visel, mivel az örök Ige személye az ember i 
természet substant ial is helyesebben subsistentialis 
tökéletességének helyét pótolja, illetőleg tőle nyeri 
személyi önállóságát és befejezettségét.8 

Az is tenemberség malaszt jellegét egészen álta-
lános szempontokból fejtegető tárgyalásunk befeje-
zéseid részben világosság kedvéért , részben pedig 
annak meghatározására , mily ér te lemben m o n d j u k 
az örök Ige személyét Krisztus megszentelése és 
szentsége alaki tényezőjének (pr inc íp ium formale) , 
röviden feleletet adunk a kérdésre, váj jon a szó 
szoros ér te lmében vett (formális) szentségnek m o n d -
ha t juk-e az ember i természetnek Istennel való ilyen 
egyesülését, vagy pedig csak a legközelebbi s m á s 
alaki tényező által való megszentelést szükségképen 
követelő dispositiot kell-e benne l á tnunk ? 

A kérdés egyes részleteire későbbi fejtegetéseink 
vetnek m a j d világosságot, most csak ál ta lánosságban 
o ld juk meg" e kü lönben m a j d n e m magától é r tődő 
kérdést . Néhány n e m is épen másodrangú skolasz-
tikust leszámítva,4 azt hiszem, meglehetősen á l ta lános 
a theologusok igenlő felelete, bá r n e m csekély az 
egyenetlenség e megszentelés és szentség mibenlé té-
nek meghatározása körül . 

Ha a szentségen csakis az Isten szolgálatára való 
elkülönítettséget (tepôç) ér t jük, té telünk bizonyítása 
n e m ütközik nehézségbe. Te remtmény még n e m szen-
teltetett oly m ó d o n Isten szolgálatára s az istenség 
még nem lakott oly kü lönös m ó d o n te remtményben , 
mint az örök Ige Krisztus ember i természetében, 
melynek m i n d e n egyes része a legközvetlenebb m ó -
don áll az isteni Személy rendelkezésére. Ebben az 
ér te lemben m i n d n y á j a n érezzük, hogy Krisztus az a 
«Szentek szentje», a kinek «fölkenését» a próféta 
megjövendöl i 5 s ér t jük, ha Krisztus önmagát kate-
xohén az «Atyától megszentelt»-nek mondja , 0 de va j -

1 «Gratia unionis est ipsum uniri personaliter Filio Dei». 
III. Q. 7. a. 11. c. 

2 «Posteaquam Dei Filius, sicut pluvia in vellus, toto 
divinitatis unguento nostram se fudit in carnem, ab unguento 
nominatus est Christus, et huius nominis solus extitit auctor, 
qui sic Deo perfusus est et infusus, ut homo Deusque esset 
unus Deus». Petr. Chrysol. serm. 60. 

3 Die hypostatische Union «besteht in dem innerlichen 
substanzielten Vollendetsein der menschlichen Natur durch 
Mitteilung der göttlichen Hypostase an sie zur Konstitution 
eines hypostatischen Ganzen». Scheeben Dogm. 5. Buch §. 223. 

4 V. ö. Joannes a S. Thoma : Cursus Theologicus ; in III. 
P. S. Th. disp. 8. a. 1., a ki felsorolja a különféle vélemények 
nevezetesebb képviselőit. 

5 Dániel. 9. 24. 
« Ján. 10. 36. 
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jon szent-e Krisztus emberi természete (tisztán az 
unió hypostatica következtében, eltekintve másféle 
megszenteléstől) a âytoç ér te lmében? A kérdés leg-
nagyobb nehézségét abban kell keresnünk, hogy a 
szentség lényeges követelménye a teremtmény benső 
átalakulása és természetfölöttivé válása (elevatio in 
ordinem supernaturalem) az isteni természetben való 
részesülés által. A gratia unionis-nál pedig nem tűnik 
olyannyira szembe az emberi természet benső átala-
kulása, mint a megszentelő malasztnál, amely a 
lélek lényegével oly benső egyességre lép, hogy a 
kettőből egyetlen közvetlenül működő tényező (prin-
cípium quo) válik úgy, hogy a malaszt a természet-
fölötti cselekedetnek nem birtokosa (princípium 
quod),hanem csak közvetlen conprincipiuma, úgy mint 
pl. a meleg előidézésénél a tűz és szén együttesen 
mint egyetlen tényező működnek közre, de sem az 
egyik, sem a másik nem mondható (külön-külön) a 
melegítés birtokosának (birtokos a tüzes szén), ha-
nem úgy az egyik, mint a másik, közvetlen okának. 
Ez a hasonlat világosságot vet a léleknek az isteni 
természetben való részességére is. A megszentelő 
malasztnak említett sajátosságánál fogva, épen úgy 
át kell hatnia a lélek lényegét, mint a hogyan a tűz 
áthatja a vasat vagy szenet. Itt tehát könnyű belátni 
a szentség követelte átalakulást. 

A gratia unionisnál azonban másként áll a 
dolog. A mint említettük, az emberi természet meg-
tartja sajátságait. Az egyesülés nem is történik a 
természet révén, hanem egy a természettől valóság-
gal különböző sajátságban t. i. a személyes létben. 
Ennek pedig a természetre nincs egyéb átalakító 
hatása, mint hogy a különböző részeket és ezek 
működését egyetlen önállóan működő alany birto-
kává teszi, de működésük faji jellegét nem befolyá-
solja. Következőleg közel áll a gondolat, az emberi 
természet átalakulását a gratia unionis következté-
ben egyszerűen az isteni Személyhez való tartózan-
dóságban keressük még akkor is, ha a â'vwatç cpoOTxr;-t 
a maga egész katholikus értelmében elismerjük. Nem 
tűnik úgy szembe az emberi természet áthatottsága 
az isteni természettől, mint a megszentelő malaszt-
nál, bár maga az istenség és nemcsak árnyéka jut 
osztályrészül az emberi természetnek. Ehhez járul, 
hogy a gratia unionis-ból nem ered a lélek képes-
ségeire olyan tökéletesedés, a minők a megszentelő 
malasztból származó természetfölötti erények. Oka 
az, hogy a gratia unionis, mint alaki tényező, maga 
a második isteni Személy, a ki sem a természetet 
nem informálhatja, sem ennek képességeivel nem 
válhatik közvetlen működő tényezővé. 

Mindezen aggodalmak azonban teljesen alap-
talanok. Később látni fogjuk, bog}' az emberi ter-
mészetnek a szentséghez megkívánt benső átalaku-
lása a gratia unionis következtében sokkal nagyobb, 
mint a megszentelő malasztnál. Egyelőre csak arra 
hivatkozunk, hogy mivel úgy az istenemberségben, 

mint a megszentelő malaszt lelkünkbe öntésében a 
megszentelésnek és szentségnek egész határozott, 
egymástól teljesen különböző alakjai állanak előt-
tünk, a szentség lényegének (sanctitas formális) 
megállapításához nem szabad az egyiknél vagy a 
másiknál bekövetkezett változást kri tériumul ven-
nünk, hanem azt kell a szentség lényegének nyilvá-
nítanunk, a mi minden további átalakulásnak is 
alapja s ez, a mint már említettük, nem más, mint 
az Istennel való egyesülés, az Isten természetében 
való részesség, a természetfölötti rendbe való föleme-
lés, (a mi a legtökéletesebb módon következik be a 
gratia unionis folytán), bármilyen legyen is a teremt-
mény további átalakulása. «Haec autem sanctitas 
(scilicet personalis) licet non immutet potentias aut 
na turam per modum dispositionis, aut principii 
formális, immutat tarnen per modum principii per-
sonalis, per quod non radicaliter, sed formaliter 
facit coniunctionem ad Deum, in quo salvatur for-
mális sanclificatio. l taque formális sanctitas non 
consistit in sanctificatione per modum principii for-
mális, sed in coniunctione formali ad Deum, sive 
illa fiat per princípium personale quod, terminans 
humanitatem, sive per habitualem dispositionem et 
princípium quo informans naturam.»1 

Ezek után világos az is, hogy mily értelemben 
mondjuk az örök Ige Személyét alaki tényezőnek s 
következőleg az alaki tényező értelmében vett ma-
lasztnak. Nem azt akarjuk kifejezni, hogy akár az 
Ige, akár pedig az isteni szentség oly módon infor-
málná az emberi természetet, mint pl. a lélek a 
testet ; hanem azt, hogy a formális szentséghez meg-
kívánt egyesülést Istennel maga az örök Ige esz-
közli, nem pedig más teremteti tényező. Mivel pedig 
az egyesülésnek ezen eszközlése nem a cselekvő 
okságon (causa efficiens) alapul, hanem azon, a 
mely az alaki tényező okságához (princípium for-
male) áll legközelebb, bátran mondhat juk ez érte-
lemben az örök Igét Krisztus személyes szentsége 
alaki tényezőjének, a mennyiben egyrészt ugyanazon 
hivatást tölti be, a melyet a megszentelő malaszt, a 
melynek valóságos alaki tényező jellege van, más 
részt pedig, mivel az örök Igével való e közvetlen 
egyesülés Krisztus emberségének formális szentséget 
kölcsönöz.2 Horváth Sándor O. P. 

"Egyházi közigazgatás és állami jogvédelem. 
(n.) 

4. Az állami beavatkozás az egyházi ügyeket 
három csoportra tagozza. Vannak 1. olyan ügyek, 
melyeket az állam az egyesek lelkiismereti szabad-

1 Joann. a S. Th. 1. c. n. XXXII. (Editio Vivès. 1886. pag. 
199.) 

2 «Non enim quando dicimus liic formaliter intelligimus 
quod Verbum habeat rationem formae respectu liumanitatis, 
sed quod per gratiam unionis vere, proprie, et actualiter et 
non solum radicaliter sanctiíicat humanitatem». Billuart 1. c. 
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ságát s a hitélet birodalmát tisztelve teljesen meg-
hagy a felekezetek hatáskörében s legfeljebb az 
általános felügyeleti és ellenőrzési jogot gyakorol ja ; 
vannak 2. olyanok, a melyeknek ellátását szintén 
meghagyja ugyan az egyház működési körében, de 
az általános felügyeleti és ellenőrzési jogkört meg-
haladó beavatkozást gyakorol, mikor egyesek kérel-
mére vagy saját iniciativájából a konkrét működést 
felülvizsgálva azt jóváhagyja, megsemmisíti és meg-
változtatja; és vannak «3. végre oly ügyek, melyek 
elintézésében az állam fejének, egyházjogi cimen, 
különös része lehet. 

Az ügyek első csoport jában legyen az egy-
háznak bármily helyzete is az ál lamban, szükség-
képen az egyesek és felekezetek teljes szabadsága 
uralkodik. Ez a hitnek és a vallás szabad gyakor-
latának tulaj donképeni szabadsága, melyet néha nem 
is korlátozhat (t. i. in internis), de ha megszoríthatná 
is (t. i. in externis), nem korlátoz a kultura magas-
latán álló állam. 

A második csoportba az egyházi ügyek azon 
része tartozik, mely a szoros értelemben vett hitélet 
és vallásgyakorlat körein kívül esik, de a melyek 
intézése megmaradt az egyház hatáskörében. Ilyenek 
az u. n. egyházközigazgatási, szervezeti, anyagi, 
fegyelmi ügyek; felmerülnek úgy az egyház teljes 
magánjogi szabadsága, mint közjogi lekötöttsége 
mellett. Minthogy e tevékenység már a külső jogi 
rendet érinti, az állam beavatkozási joga rendszerint 
biztosítva van ; csakhogy az állam és egyház külön-
állását valló ál lamokban a polgári bíróságok, az 
állam és egyház kapcsolatát hirdetőkben pedig a 
közigazgatási hatóságok előtt áll a jogorvoslat ren-
delkezésre a jogaiban sértett köz vagy egyes számára. 

Végre a harmadik csoportba tartozó ügyek 
(szervezések, kinevezések, vagyonkezelés) csakis oly 
ál lamokban vannak, melyekben, mint hazánkban is, 
a történeti mul t ilyen fejlődéssel járt . E funkciók 
ná lunk ujabban a főkegyúr nevében közigazgatási 
hatáskörben — kormányzati vagy önkormányzati 
úton — végeztetnek. 

5. A kegyúri jogok érvényesítési módja címén 
a «Religio» mult évi évfolyamába (38. és 39. szám) 
írt dolgozatban egy gyakorlati példán mutat tam be 
azon rendszertelenséget, mely az egyházi ügyeknek 
birói vagy közigazgatási hatáskörbe való utalása 
tekintetében nálunk uralkodik. 

Az ellentétes s általunk nem is osztott irányzat, 
melynek egyik legújabb megnyilatkozása a magyar 
i rodalomban Virágh Gyula könyve «A magyar vallási 
jog és ferdeségei» címmel, legalább abban következetes, 
hogy a vallást tisztán magánügynek s a vitás egy-
házi kérdéseket a magánviszonyok felett Ítélkező 
polgári bíróságok hatáskörébe tartozóknak vallja. 
És ennek a felfogásnak nálunk is vannak hivei, 
hiszen Hegel filozófiája (Die Grundlinien der Philo-
sophie des Hechts) nálunk is nagyon hódított. Mint 

Concha Győző is említi «Politikájában», hogy a 
«szabad egyház a szabad államban» felfogás kellő 
tompítással még Deák Ferencnek egyik 1873-iki 
beszédében is megnyilatkozott. 

Nálunk azonban a gyakran hangoztatott elv, a 
vallásügyeknek a jog köréből való kirekesztése tekin-
tetében, legfeljebb kívánalom lehet ; irodalmi és 
politikai tendencia, mely a jog tételes rendelkezései-
vel szemben ma még nem bír hatállyal. Helytelen-
nek tar t juk tehát polgári bíróságaink azon gyakor-
latát, mely egyes, sokszor minden anyagi vonat-
kozástól ment egyházi ügyeket saját hatáskörükhöz 
tartozóknak ismert fel. 

Azon nagy elvnek, melyet hazánk a vallásügyek 
intézése tekintetében híven követ, egyszerű és világos 
folytatása és követelménye, hogy az odautalt egyes 
egyházi ügyek, mint nem magán, hanem közügyek, 
a polgári bíróságok hatásköréből teljesen kivétes-
senek. 

6. Mielőtt e gondolatról tovább mennénk, meg 
kell említenünk, hogy sokan a természetükre nézve 
közjogi természetű ügyeknek a polgári bíróságok 
hatáskörében való elintézését helyesnek tartják. 

Anglia a maga sajátos jogfejlődésében mind a 
mai napig megadja a lehetőséget arra, hogy bár-
mely közigazgatási tény ellen a «High Court of 
Justice» főtörvényszékhez lehessen fordulni. De hogy 
e felfogás mennyire sajátos, azt épen a nagy angol 
alkotmányjogász, Dicey mutatja, ki «Introduction in 
the law ot the Constitution» cimű művében ép a 
fenntiek miatt azon konklúzióra jutott , hogy Angliá-
ban tulaj donképen nincs is közigazgatási jog. Azon-
ban az 1888-iki «Localgovernment act», mely számos, 
eddig biróilag intézett ügyet a county council hatás-
körébe utalt át, már jelentékeny közeledést mutat a 
közigazgatási jognak kontinentális rendszeréhez. 

Öntudatosan Olaszország valósította meg 1865-
ben azon gondolatot, hogy a közigazgatási perekben 
rendes bíróságok Ítéljenek, bár ítéletük inkább jog-
szakértői vélemény csak és sohasem bírhat kassza-
torius jelleggel. E kísérlettől eltekintve, melynek 
tudományos magalapozása tekintetében még az olasz 
irodalom is ingadozik, az európai ál lamok nem meg-
szüntetni, hanem precizirozni kívánják a magán- és 
közügyek, a polgári bíráskodás és közigazgatás határ-
vonalát. A magyar állam pedig, a mely a közigaz-
gatásnak egyik legtökéletesebb rendszerét fejlesztette 
ki a közigazgatásnak a központi és az önkormányzat 
megosztásával, minden esetre a «Séparation des 
pouvoirs» elve alapján áll. Ezt tanúsítja az 1896. évi 
XXVI. t. c., mely a közigazgatási bíráskodásnak 
külön orgánumot állított, ezt a hatásköri bíróságról 
szóló 1907. évi LXI. t. c. 

7. Akkor, a mikor az egyházi ügyeket általában 
közigazgatási hatáskörben elintézendőknek jelöljük 
meg, nem akar juk a jogok és érdekek megóvásának 
útját elállni. A haladás kettős irányba vezet. Az 



2. szánt. RELIGIO 199 

egyik az egyházi ügyeknek önkormányzati módon 
való elintézésére, a másik a jogvitás egyházi ügyek-
nek független, de a különleges közigazgatási szem-
pontok megértésére is képesített birói hatóság hatás-
körébe való utalása. 

Nem helyén való itt az önkormányzati intézés 
előnyeit a hivatali intézéssel szemben fejtegetni. Az 
egyházi autonomia kérdése a hierarchikus és állami 
érdekek megfelelő biztosításával csak a napokban 
nyert szabatos kifejtést Hanuy Ferenc dr. két cik-
kében (A főkegyúri jog és az autonomia, Egyházi 
Közlöny, 1910. febr. 25. — A katholikus autonomia 
egyházjogi szempontból, Religio, 1910. febr. 27.). De 
az autonomia megvalósításával kapcsolatban egész 
sereg jogelméleti kérdés fog előtérbe tódulni. Az 
autonom jogok védelme az állammal és egyesekkel 
szemben; az egyéni jogok biztosítása az autonom 
szervek sérelmei ellen; az állam és az egyház jogainak 
megóvása az autonomia túlkapásai esetére és végre 
az el nem kerülhető hatásköri viták megnyugtató 
elintézésének biztosítása — mind olyan problémák, a 
melyek jogállamban megoldatlanul nem maradhatnak. 

Akkor, a midőn az állam már egész rendszerét 
fejlesztette ki az egyéni közigazgatási jogoknak 
(Jellinek : System der subjectiven öffentlichen Rechte) 
a közigazgatási bíróságnál való kereshetőség ú t j án ; 
midőn a közigazgatási biróság hatáskörének kiter-
jesztéséről szóló 1907. évi törvény a törvényhatóságok 
önkormányzati szerveinek egyenest megtámadási 
jogot ad a törvénytelen kormányrendelet ellen, akkor 
az egyesnek legeminensebb jogai vallásának gyakor-
latában, felekezete igazgatásában védtelenül nem 
maradhatnak, az egyházi autonomia is intézményes 
biztosításra szorul. Még nagyobb a veszély ma és 
a jövőben a kormány jogsértő cselekményeiben. 

Ha majd az egyházi ügyekre vonatkozó köz-
igazgatás minden irányban kielégítő szabályozásra 
talál, el fognak hallgatni azok is, kik mint a vallás-
szabadság követelményét kívánták az állam és egy-
ház szétválását (Montalembert, Minghetti etc.) Ha a 
vallás gyakorlatában és az egyház igazgatásában a 
világi forum elé utalt jogok és érdekek megfelelő 
kereset és panaszjog kútforrása lesznek, — az ilyen 
egyházi ügyeknek közügyek módjára való intézése 
nem hátrány lesz, de az egyházi, vallásgyakorlati és 
hitéleti szabadság egyik legtökéletesebb foka. Ha 
Kidd Benjamin szerint a társadalmi evolúció egyik 
főtényezője a vallás, az állam nem lehet közömbös 
e kérdések iránt. Egyed István dr. 

Adatok Bosznia történetéhez a 3CT3C. szá-
zadban. (VIII.) 

Mellőzve a többi események egyhangú fel-
sorolását, térjünk át röviden Bosznia utolsó éveire a 
török időkből. 

1874-ben elment Akib basa s helyébe a hírhedt 

Dervis basa jött vezirnek. Ö már azelőtt is volt 
Boszniában mint fővezér Montenegró ellen. A pénzre 
nagyon vadászott. A szultán vissza akarta adni a 
szpahiknak Omer basa idejében elvett birtokukat. 
De nemsokára jött a rendelet,1 hogy ne adják ki a 
birtokokat, hanem pénzben fizessék ki. Minden szpáhi 
kap 500, 200 stb. zacskó garast, volt birtoka nagy-
sága szerint. Vájjon megkapták-e a szpahik ezt a 
pénzt? A szpahik utána jártak, hogy megkapják. 
A váli (prefektus) vagy muteszarif (kormányzó) és 
a többi hivatalnok azt szokta volt mondani : «Jöjjetek 
holnap». Mikor másnap jöttek, újból mondták : 
«Jöjjetek holnap». Holnap, holnap, mindig csak 
holnap és soha ma. Végre a (jehudi) zsidó is beleavat-
kozott a dologba és kezdett alkudozni a szpahikkal, 
hogy bizzák reá a dolgot, ő kifizeti az összegeket. Meg 
is alkudtak, hogy izrael fia 500 zacskótól 200-at, 
200-tól 50-et stb. kap. A zsidó mindjár t ki is fizette, 
a szpahik pedig békében hazamentek. Jehudi elmegy 
valihoz, megkapja az egész összeget. A nyereségen 
pedig szépen megosztozkodtak. 

Hasonlókép jártak a keresztények is, a kik 
Montenegró körül kulákat (magában álló torony-
erődítmény féléket) építettek. Mikor a munkások az 
építéssel elkészültek, irást kaptak, mely szerint a 
pénzt Szarajevóban, Travnikban vagy más helyen 
kiutalványozzák nekik. De a szegény emberek kemény 
munkával kiérdemelt pénzükhöz nem tudtak hozzá 
jutni. Újból itt a jehudi. Megveszi az 50 zacskóra 
szóló irást 20-ért, mert a munkától , éhségtől elcsigázott 
nép nem bírt soká várni. A zsidó pedig vigyorogva 
osztozkodik a hivatalnokokkal a jó «gseften». 

Dervis basa ilyen és hasonló eljárása 1875-ben 
lángra lobbantotta a csak nem rég elfojtott elégedet-
lenség tüzét. Mielőtt azonban ezen utolsó fölkelés 
tárgyalásába bocsátkoznánk, annak bizonyításához, 
hogy a törökök önkénykedése még most sem szűnt 
meg, legyen elég csak a következő esetet föl-
említeni. 

1875 jul. 20-án Zsivovics falu melletti erdőcs-
kében két török, Csorbadzsics és Kapetanovics, meg-
fojtotta a 80 éves Karaula Lőrinc atyát, a ki, miután 
a népnek misézett, lovacskáján hazafelé tartott. 
A tetteseket nyomozták, meg is találták, de nem 
sokára az a hír terjedt el, hogy az öreget a guta 
ütötte. A katholikusok közül többen látták, hogy a 
két török megfojtotta a kantárszárral az öreget, de 
a törökök miatt való félelemből nem mertek tanúkul 
föllépni, csak egy kis pásztorfiú tanúskodott. A török 
bírák azt mondták, hogy ehhez két török tanú kell s 
evvel vége lett az ügynek. 

Az 1875-ki népfölkelést a krónikás imigyen írja le. 
Ebben az évben kitört a lázadás Hercegovinában 

és Boszniában. Gradiska és Kosztajnica környéke 
fegyvert ragadott a törökök erőszakoskodása és 

1 A rendelet Dervis basától származott. 
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nyomorgatása mia t t ; ezután Bjelina, m a j d nemsokára 
Unac, Grahovo és Petrovac körül. A fölkelés oka : 
az adó növekedése és a szabadság csökkentése. Már 
15 év előtt gondolt erre a nép, de még nem mert 
fölkelni, hanem csak bánatosan panaszkodott : «Száz-
szor jött m á r a gondolat, hogy vízbe fojtsuk magun-
kat. Mindig dolgozunk és tör jük magunkat és még 
sincs semmink. Mindent elvesznek a törökök». Azért 
a nép most baltát, villát, kapát stb. ragadott s inkább 
akart így a török puskák és ágyuk tüzében küzdve a 
szabadságért meghalni, mint nyomorul tan éhen veszni. 
A bosnyák nép m á r természeténél fogva csendes és 
béketűrő, a végső szegénységet is elviseli, — bizony 
még manapság is rettenetes sokat kell eltűrnie, 
különösen télen, — az üldözést és bajt kiállja, de 
ha egyszer betelt a mérték, egyszerre az egész ország-
ban lángra lobban az elfojtott tűz. 

Vezérek voltak Hercegovinában : Lyubibratics, 
Szocsica, Don Muszics, kath. p a p ; Boszniában: Pecija, 
Kormányos (így hívták egykori hivatala miatt), Golub ; 
később Deszpotovics jött Szerbiából A törökök 
azonnal fegyverre keltek, de a mellett annyira meg-
ijedtek, mintha már minden elveszett volna. Azelőtt 
maguk a törökök is elégedetlenek voltak a nagy adó 
miatt és tán most is föllázadtak volna, lia a keresz-
tények meg nem előzik őket. A por tának kedvezett 
az alkalom, hogy újból megnyerje a boszniai törökö-
ket s erre a célra a legerősebb motívumot, a vallást 
használta fel, Mindenütt hirdet ték: «Oda van a vallás-
tok és Mohamed vallása, testvérek, boszniai törökök, 
talpra fel, üssétek a gyaurt». Gyülekeztek is minden 
felől a fenyegetett helyekre. A nép Közép-Boszniában 
békében maradt s mégis leírhatatlan sokat kell szen-
vednie: ütik, verik, fosztogatják a szegény népet, 
mert ahol csak ráakadnak keresztényre, leveszik 
ruhájá t , elrabolják pénzét, bocskorát, nadrágját is 
magukkal viszik. Sirás és jajveszékelés tölti be a 
léget. Lovaikat1 súlyosan s azt is ingyen terhelik 
úgy, hogy ezek ma jd megszakadnak a teher alatt. 
A török sereg elárasztja Hercegovinát. Több helyen 
összetűznek a fölkelőkkel, de ezek sok bajt és vesz-
teséget okoztak a törököknek, a kiknek itt nem 
igen kedvezett a szerencse. Bezzeg másként volt ez 
Boszniában. A törökök szétverték a fölkelőket, 
Pecija és Kormányos elestek, mások Ausztriába 
menekültek, sokan pedig a hegyekbe vonultak vissza. 
A törökök nem üldözték őket tovább, hanem kirabol-
ták falvaikat, templomaikat , a kit pedig ott találtak, 
összeaprították. Elpusztult itt sok öreg, asszony és 
gyermek; a törökök pedig nagy zsákmánnyal tértek 
vissza. Hajmeresztő vérontást követtek el a törökök 
ekkor, de az elkeseredett fölkelők sem maradtak 
adósak. Mindkét rész kegyetlenül jár t el. 

Dervis basa megbukott, ott kellett hagynia Bosz-

1 Boszniában a teherszállítás legnagyobb részt manap-
ság lovon történik. Kocsinak azelőtt híre sem volt. 

niát. Mikor ezt meghallotta, sírt, mint egy gyermek. 
Helyét Ibrahim basa foglalta el. Eljött most a szul-
tán kiküldöttje, Szerver basa, eljött az európai hatal-
mak bizottsága is, hogy az ügyet megvizsgálja. 
Kikérdezik a fölkelőket s ezek azt felelik: «Mi nem 
keresünk mást, mint hogy emberhez méltóan élhes-
sünk és ne barmok módjára , a minek a törökök 
bennünket tekintenek. Autonomiát aka runk ; ad jon 
nekünk Európa fejedelmet, mi elismerjük és a 
császárnak adót fizetünk». Az európai diplomácia 
reformálni akarta az adminisztrációt, de a törökök 
görcsösen ragaszkodtak seriáljukhoz (igazságszolgál-
tatásukhoz) s azt akarták, hogy a keresztények 
továbbra is minden jogot nélkülözzenek és a törö-
köknek szolgáljanak, akárcsak az igavonó állat. így 
a kérdés ezúttal is elintézetlenül maradt . 

1876-ban a fölkelők űjból gyülekeztek ; a félelem a 
népnél leírhatatlan. A fölkelők vezére, Deszpotovics, 
övéivel a szerb fejedelmet, Milánt, Bosznia fejedel-
mévé is kikiáltatta. Szerbia és Montenegró hadat 
üzent Törökországnak. A török trónon változás állt 
be. Abdul-Azis meghalt — eltették láb alól, vagy 
öngyilkos lett ; — helyébe V. Murát jött. Ezt tébolyo-
dottnak jelentették ki s letették a trónról s arra 
Abdul Hamidot ültették. 

A szerbek Bjelinára ütőitek, de siker nélkül. 
«Hog}' hogyan fejlődött és végződött e háború, sokan 
még élénken emlékeznek reá, azért további leirását 
mellőzöm», mondja az én forrásom, s így aztán termé-
szetesen nekem is mellőznöm kell, hanem még csak 
azt említem meg, hogy az 1876. és 1877. év elő-
készítette az utat Bosznia és Hercegovina okkupálásá-
hoz. Azért is jul ius hóban két osztrák kiküldött 
jött Boszniába : Waldhar t József és Makarenz András 
urak, hogy szemügyre vegyék a boszniai állapotokat 
és megtudják, mit akar a n é p ? Aláírást gyűjtöttek 
és mi mindnyá jan a néppel egyetemben aláírtuk 
és elküldtük ő felsége I. Ferenc Józsefhez a kijelen-
tést, hogj' kívánjuk a Habsburgok uralmát, mert meg 
vagyunk győződve, hogy ezen uralom alatt erköl-
csileg és anyagilag haladni fogunk. 

Hála Istennek, megtörtént, de most béke és 
ismét béke kell ennek a szegény, évszázadok óta 
agyonkinzott országnak. Pércsics Vince S. J. 

Az egyéniség elve. <i.) 
(Princípium individuationis). 

1. Mi az egyén? Mi alkotja annak belső lényegét? 
Mi különbözteti meg a hasonlóktól ? Mi ad neki saját 
életet ? Mikép fejlődött ki az én ? Mindezek a kérdé-
sek átszövik a gondolkodó lelkét, ha az egyéniség 
elve u tán kutat. S mily régen töri magát a bölcselet 
e nagy és nehéz kérdés megfejtésében ! Olykor ugyan 
hosszú időre letűnik az érdeklődés mezejéről, azután 
azonban új gondolatok új kapcsolatokban, új néző-
pontokkal megint csak előhívják, átvizsgálják, csiszol-
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ják vagy bővítik az elért eredményt. így halad a 
munka a szellemi élet területén. 

Az egyén a nagy mindenség elgondolása köz-
ben mint ellentét merül fel a tudatban. Mi az össze-
függés az egész világkép és annak legutolsó, legkisebb 
eleme, az egyén között? Hogy jutok el az egységes-
nek, a bensőleg" összefüggő kozmosznak szemléletétől 
az egyének felaprózott egységeihez ? Vagy milyen az 
út az egyénektől, számszerű egységektől a mind 
nagyobb körben bővülő, a mind tágabb hullámok-
ban szétáradó ismeretlenig, a sem érzékeink, sem 
gondolataink alá már nem eső létig? A legkisebb és 
legnagyobb, a legelső és legutolsó, az egészen kor-
látolt és a korlátnélküli szemlélete váltotta ki pár-
huzamban a gondolatot, mi a nagy mindenség a 
legáltalánosabb, a legelvontabb miségében s mi az 
egyén legpontosabb meghatározásában. 

Mikor tehát az ember tág lélekkel s mindent 
átfogó tekintettel a tiszta, a kimondhatat lan létet 
akarta nem megérteni csak megsejteni, ellentétkép 
önmagára vetette szemét. Ha ismét saját parányi kis 
világát szemlélte, a nagy mindenség időben és tér-
ben elmosódó körvonalaira, képzetek és érzetek elől 
elillanó legfinomabb s legelvontabb határozmányaira 
gondolt. 

A milyen régi a bölcselő, az elmélkedő szellem, 
olyan ősi a mindenségnek is, az egyéniségnek is a 
vizsgálata. Csak a szempontok változtak meg. A görög 
szellem nagy világtani elmélkedések közben őrlődött 
a legelső és legutolsó megismerésén. A keresztény 
gondolkodást e téren az igazság megismerésének 
munká ja és ismeretelméleti harcok irányították. Az 
új kor kezdetén felbuzduló természettudományos és 
mechanikus érdeklődés mindenben tömeget és annak 
mozgását látta. Mennyiségi határozmány, a térbe és 
az időben való kiterjedés lett az alaknak, a meg-
jelenésnek s a benső miségnek is meghatározója. 

Korunk dinamikus világnézete szerint azonban, 
amely a mechanizmust csak a létezők bensejében 
működő erők, tervszerűségek, szándékok gyakorlati 
eszközének tekinti, a mindenség és az utolsó egyed is 
egy-egy erő, szándék, akarat, a mely az anyagi lepel 
mögött rejtőzködik, lappang s belőle alakot, ölt «Es 
ist der Geist, der sich den Körper baut.» (Schiller.) 

A különféle szempontok az egyéniségnek is más 
és más erkölcsi szint nyújtottak, más és más célt 
tűztek ki. Eszmét adtak, a mellyel önmagunkat, egy-
máshoz való viszonyunkat, élethivatásunkat, vallási és 
társadalmi kötelességeinket tekintjük. Ismerd meg 
tenmagadat. Szeresd Krisztust, az igazságot. Te is egy 
parány vagy a nagy mindenség gépezetében. Légy 
öntudatos, erős egyéniség: mindezek ethikai jelszavak, 
a melyek az egyénnek és a mindenségnek párhuza-
mos szemléletéből és magyarázatából mint élet-
bölcsesség és kötelesség lesziirődnek. 

Az egyéniség kérdésének áttekintése tehát többet 
nyújt, mint a mennyit egy bölcseleti kézikönyv a 

kozmologia vagy metafizika körében előad. Nem pusz-
tán meddő szőrszálhasogatás, hanem valóban gazdag 
és magasröptű szemlélődésnek egy látképe, a mely 
a gondolkodó lelkében feltárult, mikor jókedvében 
a mindenség legáltalánosabb és legszélesebb alap-
jait keresi és képzeletével áthidalja értelmének gyér 
adatait. 

2. Először a görög lélek foglalkozott az egyéniség 
kérdésével. Hogyan bukkant azonban e gondolatra ? 
A mindenség legbenső lényegének keresése közben. 
A közvetlen világszemlélet ugyanis állandóságot és 
változatosságot, egységet és sokaságot, léteit és jelen-
séget mutat. Minden, még magunk is egyrészt ugyan-
azok, másrészt folyton mások vagyunk. A természet is 
majd örök állandóság, ma jd meg szüntelen változatos-
ság. A folyó is ugyanaz s mégis mindig más. Hol 
van az igazság? A léteiben vagy a változatosságban? 
A létei örök-e vagy a változatosság? S mi a létei s 
mi a változatosság? A pitagoreusok örök törvény-
szerűségben, számokban kifejezhető, ésszerű rendben, 
tehát ideális keretekben, anyagtalan viszonylatban, szá-
mokban keresték a mindenség örök, változatlan háló-
z a t á f a muló világfolyamatok bordáit.1 Az eleaiak kitöl-
tötték e hálózatot valami örök létezővel. Mert vala-
miből alakul ki az a világ, a mely valami törvények 
szerint működik. Ez a valami a léteinek és gondol-
kodásnak közös alanya. Maga az egyedüli és igazi 
lét ! Mert nem keletkezik és soha el nem múlik. Téri 
és időbeli tulajdonságai sincsenek, oszthatatlan, ön-
magával egyenlő. 

Mi ezt a létet nem ismerjük meg soha. Csak 
felszínen játszó fodrait, muló hullámveréseit, a 
jelenségeket látjuk, a melyekhez mi is hozzátarto-
zunk. Ha azt gonduljuk, hogy a jelenségeknek való 
értékük van, csalódunk ! Csak a létei igazság, jelen-
ségei délibábok.2 

De mi mozog a lé tben? Milyen erő szüli belőle 
a jelenségeket? Erre a kérdésre az eleaiak nem felel-
nek. Arra törekedtek, hogy minden egyénit meg-
szüntessenek a nagy uàv-ban s hogy az egyéniséget, mint 
a TCxv csillogását rajzolják meg; de arra nem adtak 
választ, mi zavarja meg az örök és föltétlen nyuga-
lom csendjét ? Mi a léteinek a lelke, a mely egyé-
nekre szórja szét a 7iäv-t. 

Herakleitosz ezt lát ta; ezt a lelket, az örök vál-
tozásnak szerző okát, a fieriben tobzódó őstiizet, 
az örök mozgást, a fellobbanó és kialvó világokat 
és azt mondot ta : ez a tűz-erő a lét lényege.3 És az 
egyének, a folyton megujuló életfolyamatok mik? Nála 
is jelenségek, téri és idői tünemények. Itt is van uáv, 
a mely az egyéneket elnyeli. Nála sem tudjuk, hogyan 

1 Aristoteles, Metapli. I. 5; III. 5. 
2 Aristoteles, Metaph. 5. és De coelo III. 1. — Zeller, Die 

Philosophie der Griechen 5. kiadás I. 558 — 566. —A Baeumker, 
die Einheit des Parmenidischen Seienden. Jahrbuch f. Philol. 
1886. 541—561. o. Joseph Fabre, La pensée antique 197. o. 

3 Aristot. De coelo III. i. Metaph. I. 3. 
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megy át az egység a sokaságba s mily jelentőségük 
van a sokaságnak s az egyéneknek. 

Az egyéneknek, akár a szerves, akár a szervetlen 
világot nézzük, gazdag változatosságát először az 
atomisták vezették le. Minőségükre bár azonos, de 
nagyságukra, alakjukra, súlyukra nézve különböző 
parányok összetömörüléséből alakul ki a világban 
észlelhető sokféleség. Minden minőségileg egy, de az 
idői és téri viszonyok folytán egyúttal minden más 
is. Az egyéniség elve tehát pusztán külső valami : téri 
és időbeli határozmány. Minden egy minőségileg, de 
más mennyiségileg, alakilag s továbbá téri és idő-
beli helyzete folytán. De miért jön létre most ez az 
egyén, máskor meg amaz? Erre a kérdésre nem 
telelhetnek. Az okság és véletlenség együttesen adják 
magyarázatát a világalakulásnak.1 Mechanikus fel-
fogásuk egyes árnyalataiban tovább élt. A XVI. század-
ban pedig egészen felujult. 

Anaxagoraszt a véletlen, az elemeknek pusztán 
mechanikus kapcsolódása nem elégítette ki. Mi a 
véletlen egyáltalán? Mithikus képzet, ismeretlen külső 
erő, a mely mégis a valóság sziliében hat. Az eleaiak, 
és az atomisták megtanították őt arra, hogy a világ-
mindenség utolsó alapja az örök, változhatatlan 
állag. De azt még nem mondta meg eddig senki 
sem, működik-e valami ezen örökkévaló méhében ! 
Anaxagorasz nem kivül, nem is a véletlenben, 
hanem magában ebben az ősi valamiben keresi a 
fejlődésnek, a mozgásnak dinamikus elvét. S meg-
találja azt a nouszban. 

A mindenség most már anyag és szellem össze-
tétele. Az anyag örök, egymáshoz hasonló s azért 
mégis végtelen sokféleségű parányok összesége. 
E parányok minden dolognak magvai, melyek nagy 
össze-visszaságban, rendetlenségben keveredtek össze. 
E parányok képességileg minden lehetnek, maguk-
ban hordozzák az egész világ kiképzésének föltételeit. 
A lehetőséget pedig valóra váltja a nousz, a szellem. 
«Minden dolog, anyagra és kicsinységre végtelen, 
együtt vala m á r s ekkor járul t még hozzá s ren-
dezte a nousz.» Ez a szellem a dolgok bensejében 
működő, alakító erő, a világegyetem rendezője. A léte-
zésnek legkülönfélébb alakjaiban mint benső moz-
gató dolgozik és az egész mindenségnek egyéni élet-
tevékenységét áthatja, úgy, a mint ez a mindenség 
magvaiban m á r megrajzolva volt. 

Mi tehát Anaxagorasznál az egyéniség elve ? Mily 
összefüggés van az egység és a sokaság között? 

Anaxagorasz ős magvai minden létezőnek alap-
elemei. A világmindenség szétszórt részei egymás-
hoz hasonlók és mégis különbözők is. Létükben 
azonosak, minőségükben eltérők. Mindenikben van 
valami mindenikből. Ez teszi lehetővé az egységnek 
sokasággá való elszóródását s a sokaságnak mégis 
egységben való egyetemes szemléletét. 

1 Zeller i. m. I. 862—866. 

A nousz, a mozgásnak primusz-motora, az el-
szórt, összekevert elemeknek összeállását hozta létre, 
mikor a mozdulatlan tömegnek lökést adott. Azon 
pi l lanatban megindult a szétkülönülés, a hasonlók-
nak egymáshoz való vonzódása, a jelenségeknek létbe 
állása. Csak ez volt a nousznak szerepe. Vigyáznunk 
kell tehát, hogy képzeletünkkel ki ne bővítsük annak 
szerepét s túlságos erővel fel ne ruházzuk. Plátó és 
Arisztotelész óva intenek ettől. Trikál József dr, 

Bűnbocsánat az ősegyházban. <vn.) 
6. Kutatásunk első részének végére értünk. Kálix-

tól, illetőleg Tertulliántól visszafelé haladva elju-
tottunk az apostoli korig. A forrásműveket vizsgál-
tuk, egyrészt, hogy Harnackék nézetét az őskeresz-
tény bűnbocsánat módjáról revízió alá vegyük; más-
részt, hogy meggyőződjünk Funk tételének történeti 
értékéről, vájjon az első két században a keresztség 
után elkövetett há rom ú. n. halálos bűn csakugyan 
az egyházból való örökös kizáratást vont-e maga után ? 

Az eredmény a legszorgosabb kutatás után ime 
előttünk áll, mindkét i rányban megkaptuk a fele-
letet. A források egyik félnek sem kedveznek. 
Harnackék ama felfogásának : «dass die Christenheit 
eine Gemeinde der Heiligen sei ; dass es keine, die Taufe 
in allen Fällen wieder ersetzende, ihr also gleichwer-
tige Handlung gebe, und dass Gott allein Sünden ver-
geben könne», épen az ellenkezőjét találtuk. A leg-
régibb forrásunk is, mellyel utoljára foglalkoztunk, 
a római Kelemen levele, a korinthusi hitközség 
képében minden egyebet mutat be inkább, csak azt 
nem, hogy az ősegyház csupa «szentekből» állott 
volna. Lázongók zaját hallottuk, akiket rendre és 
penitenciára int. Pedig az az idő ugyancsak bele-
esik még a Harnack által emlegetett «enthusiasmusi» 
korszakba. A többi forrás is rendre bűnösökről és 
penitenciáról beszél, melyben az összes bűnök bo-
csánatát az egyház révén meg lehet nyerni. 

Funk tévedéséről meg egyszerűen nem is érde-
mes beszélni; a három fönntartott bűnnek az ősegy-
házban sehol semmi nyoma nincsen. Funk egy félre-
értésnek az áldozata. Nem tanulmányozta kellően 
Tertullián «De pudicitiá»-ját, így esett meg vele, hogy 
annak új, montanista tanát ősi katholikus tannak gon-
dolta s aztán neki indult a három főbűn fölkeresé-
sének. Mikor pedig nem találta, amit keresett, egy-
szerűen átcsapott Harnackékhoz s vitatta, hogy az 
ősegyház egyáltalában nem gyakorolt bűnbocsánatot , 
hanem a keresztség után elkövetett bűnök bocsána-
tát minden penitencia dacára a túlvilágra, az Isten-
hez utalta. Legalább ilyen módon gondolta tételét 
bevi tathatónak; mivel ha úgy lett volna, hogy az 
egyház semmiféle bűnt sem bocsát meg, ebben 
bizonyára bentoglaltatott volna a há rom «főbűn» is. 

Pedig ez a hires «túlvilágra utalás» is tisztán 
Tertullián montanista gondolata. A «De pudicitiá»-
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jában olvassuk: Et si (poenitentia) pacem hic non 
metit, apud dominum seminat. c. 3. Ezt a gondolatot 
iparkodott Harnack és Funk a többi ősegyházi iratba 
is belemagyarázni, holott azokban ilyesminek nyoma 
sincs. Láttuk ellenben sok részleten, hogy az ősegyházi 
penitencia, Tertullián szavait használva: pacem hic 
metebat, itt aratta gyümölcseit a bűnök megbocsátá-
sában s az egyházi tagság visszaszerzésében. 

Hol van tehát az a nagy, az a radikális különb-
ség a bűnbocsánat módja tekintetében a jelen és a 
mult között? Sehol sem található, csak ezeknek az 
Íróknak a fantáziájában. Igen, volt egy különbség a 
múltban, az, hogy az ősegyházban a súlyos bűnöket 
hosszas s hozzá nyilvános penitenciával kellett leve-
zekelni ; de ez a körülmény nem érinti a bocsánat 
lényegét, nevezetesen azt a kérdést, mellyel jelenleg 
foglalkozunk; mert ettől a, hogy úgy mondjam, külső 
járuléktól eltekintve, akkor is megbánva minden bűn 
bocsánatát lehetett megnyerni, mint most, és pedig 
az egyház, illetőleg papjai ú t ján lehetett azt meg-
nyerni, mint most. 

Hátra van még" a Funkra vonatkozó második 
rész, a Kálixt utáni időre vonatkozó történeti bizo-
nyítékai, melyekkel be akarta vitatni, hogy a má-
sik két főbűnt is az egyház először csak jóval 
Kálixt után bocsátotta meg. 

Mielőtt azonban erre térnénk át, kissé meg kell 
ál lapodnunk Harnacknál, a nagyhatású berlini tanár-
nál, akinek a modernizmust is köszönhetjük. Jó ideje 
forgatom «Dogmengeschichté»-jét s még régebben 
az ősegyházi irodalmi termékeket, melyekből, történet-
íróra játszva magát, szedi dogmatörténetéhez az 
adatokat, megrajzolva belőlük az első kereszténység, 
majd az ebből ezernyi apró kis változattal emberi-
leg fejlődő, illetőleg az előbbit már a II. században 
megrontó egyház, a katholicizmus képét. Már az első 
kereszténysége is más, mint a minőről az evangéliu-
mokban olvasunk; az a további fejlődés pedig, mond-
juk a II., III. századi, ha folyton hozzá mér jük az 
ősi iratok tartalmához, annyira más, hogy hasonlít-
gatva, mérlegelve őket egymással, sokszor kétségben 
vagyok az i rán t : vájjon én olvasok-e bennök jól, 
vagy pedig Harnack fantáziájából veszi-e adatait, 
kombinációit, magyarázatait ? 

Egy lehetetlen történetírói eljárás az, a mit 
Harnacknál tapasztalunk. Talán legjobban jellemzem, 
ha visszájára fordított prófétának nevezem. Amint a 
próféták a jövőt jósolgatták, mely beteljesedésre vár t ; 
úgy Harnackban most egy visszafelé szóló próféta 
támadt, a ki a múltnak soha nem létezett, vagy 
nem úgy létezett képeiről, eseményeiről, alakulásai-
ról mesél csodadolgokat, s azt mind történelemnek, 
megtörtént dolognak akar ja elfogadtatni. Teremtő 
fantáziája akkora, hogy ismert példára hivatkozzam, 
mint Jókaié, elbeszélő készsége is vetekedik vele; 
de története is körülbelül egyértékű Jókai történeti 
regényeivel. 

Lehet, hogy elfogultsága jóhiszemű; lehet, hogy 
Luther gondolataitól szuggerálva úgy látja az ős-
forrásokat, mint a hogy m o n d j a ; tehát lehet j ó fele-
kezeti ember, de a világért sem a tiszta igazságot, 
az objektiv tényeket kereső történetíró. Sem több, 
sem kevesebb ő, mint a mit róla pályatársa, a prot. 
Seeberg ír : er ist ein Apologet des Luthertums der 
Ritschl'schen Theologie. Es : Harnack wie Thomasius 
machen das Luther tum zum Zielpunkt der üogmen-
geschichte.1 

Ebből aztán megértünk mindent ; a tendenciózus 
író e szerint a saját céljához idomítja az őskeresz-
tény irodalmi termékeket : régibb adatokat elhallgat, 
másokat, ú jabbakat nagyít, ide-oda helyez, színez, 
amint célja kívánja. 

A penitenciáról nem tárgyal külön, hanem az 
«Allmähliche Verweltlichung des Christentums als 
Kirche» című, II. századra vonatkozó fejlődési rész-
letének «Die Umprägung des bischöflichen Amtes 
in der Kirche zu dem apostolischen Amt» fejezetébe 
beolvasztva, mint ennek az új folyamatnak fejlődését 
elősegítő tényezővel foglalkozik vele.2 Előadása szerint 
a II. században történt a nagy átalakulás, a nagy 
eltolódás az I. századi kereszténységtől, illetőleg akkor 
rakattak le az új alapok a kereszténység helyébe 
lépő katholicizmus kialakulásához. 

«In der ersten Periode (az első században) war 
die Grundlage der Christenheit ein neues heiliges 
Leben und eine sichere Hoffnung, beides ruhend auf 
der Busse zu Gott und dem Glauben an Jesus 
Christus und bewirkt durch den hl. Geist. Christus 
und die Kirche, resp. heiliger Geist und heilige 
Kirche, gehörten zusammen ; die Kirche, d. h. 
die Versammlung aller Gläubigen, empfängt ihre 
Einheit durch den hl. Geist ; in der Bruderliebe und 
in der gemeinsamen Beziehung auf ein gemeinsames 
Ideal und eine gemeinsame Hoffnung stellte sich die 
Einheit dar. Die Versammlung aller Christen reali-
siert sich im Beiche Gottes, im Himmel ; auf Erden 
sind die Christen und die Gemeinden in der Zer-
streuung und in der F remde ; darum ist die Kirche 
selbst recht eigentlich eine himmlische Gemeinschaft, 
unzertrennlich von dem himmlischen Christus.»8 

Afféle rajongó, égbenéző csapatok lehettek tehát 
azok az első századbeli keresztények, közvetetlen 
összeköttetésben az égi Krisztussal, összetartva az 
egyesítő Szent-Lélek által.4 

1 Seeberg: Lehrbuch der Dogmengeschichte. Leipzig. 
1908. I. 20. 1. 

a Harnack : D. G. I. 363-438. t. 
3 D. G. I. 369. 1. 
4 Ez régi protestáns gondolat, melynek történeti igazo-

lását az evolúció értelmében Harnack a Ritschl-féle iskolából 
veszi. Különös, hogy nálunk ennek a gondolatnak Eötvös 
József báró is volt követője s nagy államtudományi művé-
ben :«A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az államra», 
2 kötet, 1870, az európai polgárosodás kifejlődésének alap-
jául vette. «A kezdetleges első időkben a keresztények össze-



204 RELIGIO LX1X. évf. 1910. 

Ezt a se égi, se földi, hanem fantáziaszerű 
állapotot Harnack szerint felforgatta a II. századi 
fejlődés, mint mond ja : «die innigste Verschmelzung 
des Christentums mit der Antike»,1 a keresztény 
szellemnek összevegyülése a görög szellemmel. Neve-
zetesen: «die katholische Kirche als eine empirische 
Grösse schob sich in dem Masse, als der Glaube zur 
Glaubens/e/ire wurde, zwischen die Einzelnen und das 
Heil; sie wurde zu einer Bedingung des Heils; aber 
demgemäss hörte sie auf, sichere Gemeinschaft des 
Heils und der Heiligen zu sein».2 Emberekről , lát-
ható, fogható és akkor is társadalmi természetű 
lényekről lévén szó, nagyon nehéz ezt az eszmét 
visszaadni, hogy tulajdonképen mi is lett az egyház-
ból a II. században szemben az első századival. 
Olyas valami ez, mint mikor a mesék «szellemeiből» 
földi valóságok válnak, anyagi lények; ilyenfélékké 
lehettek az első századi keresztények a II. században. 
Empirische Grössen. Es még valami. Hogy az egyház 
akkor lépett közbe az egyesek és az örök üdvösség 
közé . . . s egyúttal megszűnt a szentek társasága 
lenni . . . Ehhez képest tehát az 1. században még 
nem állt az egyesek és az üdvösség között, mert 
hogy akkor még csupa szentekből állott. 

Valóban szinte elképzelhetetlen nagy elváltozás, 
kivált ha nem feledjük, hogy mindkét században 
szintén emberekről van szó, egészen olyanokról, mint 
mi vagyunk. És hogyan történhetett meg ez a 
csodás dolog? Harnack kifogyhatatlan annak elbe-
szélésében. A hit helyébe tanok léptek, a keresztelési 
formula szimbólummá (Hiszekeggyé) bővült ki, a tag-
sági egyenlőség és a Szent-Lélektől való vezetés he-
lyébe szervezkedés, a hitközségi vezetők, öregek he-
lyébe papság kezdett kialakulni s a papságból püspö-
kök léptek elé. Lassan, csendesen ment ez, de biztosan, 
mint a karikacsapás. Ezt nevezi a «heilige Gemeinde» 
után az egyház II. századbeli elvilágiasításának.3 

Hogy azonban már szent Pál leveleiből lehet 
erre az egész, II. századba helyezett ú. n. «fejlődésre» 
rácáfolni ; igy, hogy csak valamit említsünk, midőn 
pl. azt í r ja a Galatáknak: De ha szintén mi, vagy 
az angyal mennyből hirdetne is nektek valamit 

gyűltek, hogy ugyanazon megindulásokat, ugyanazon vallási 
meggyőződéseket együtt élvezhessék. Akkor még itt semmi 
meghatározott tanrendszer, semmi szabályok egyeteme, 
semmi fegyelem, semmi magistratusi testület nem található. 
A különböző keresztény gyülekezetekben voltak emberek, 
kik prédikáltak, tanítottak és erkölcsileg kormányozták a 
gyülekezetet; de semmi beigtatott magistratus, semmi elis-
mert fegyelem nem volt ; tisztán közös hiedelmekben és érzel-
mekben való társulás — ez a keresztény társaság kezdet-
leges állapota . . .» I. 58—62. 1. 

1 Harnack: D. G. 1. 315. I. 
3 Harnack : D. G. I. 373.1. 
3 Harnack fejtegetéseiben nemcsak Luther apologétája, 

hanem azonfelül az őskeresztény fejlődést egészen a darwi-
nista evolúció szellemében kezeli. Ez a két szempont érteti 
meg velünk «történetkritikai»-nak nevezett módszerét. L. Zub-
riczky : A kereszténység lényege. 1907. 44. 1. 

azon kívül, mit nektek hirdettünk, átok alatt legyen 
(1, 8), ahol tehát szent Pál határozott tanokat tételez 
fel ; vagy midőn Titusnak írván, szervezkedésről gon-
doskodik: Ez okért hagytalak téged Krétában, hogy 
a mik hátravannak, eligazítsad és rendelj városonkint 
egyházi szolgákat, a mint én meg is hagytam neked ; 
(1,5) ; nem is említve egy házasságtörőnek visszahelye-
zését az egyházba (I. Kor. 5, 5) ; — hogy továbbá az 
I. századba visszanyúló «Didache» tilt minden elté-
rést a hagyományos tantól : Ne derelinquas man-
data Domini, custodias vero, quae accepisti, neque 
addens, neque demens ; 1 hogy szent Ignácnak 117 
előtt írt levelei hierarchikusan szervezett hitközsége-
ket püspökökkel, presbiterekkel, diakonokkal ellátva 
mutatnak be s hogy «Ad Trullanos» világosan s egye-
nesen azt írja : «sine his ecclesia non vocatur» ; 2 hogy 
a római Kelemennek 96-ból való levele lázadás ké-
pében nagyon is mutat ja az egyházi szervezetet és 
ép azért sürgeti az engedelmességet s ehhez hasonló 
más tanúságok: Harnackot ez mind nem zavarja, ő 
nyugodtan tovább halad s fejtegeti a «szentek» előző 
egyházának II. századbeli elvilágiasodását. 

Ebbe a folyamatba kapcsolja bele aztán a peni-
tenciát s úgyszólván döntő szerepet szán neki a 
hierarchikus szervezkedés kialakításában. Ezt az 
utóbbit elég későre helyezi; szerinte Ireneusnál és 
Tertulliánnál, tehát a II. század végével, ennek az új 
alakulásnak még csak a kezdetét találjuk. «Vielmehr 
wirkte bei I renaus und Tertullián einerseits die alte 
Auffassung von der Kirche noch sehr bedeutend 
nach, andererseits kündigte sich bereits der hierar-
chische Kirchenbegriff bei ihnen an.»3 Erre a 
felfogására újból is visszatér: ist bei Tertullián der 
hierarchische Kirchenbegriff lediglich erst angedeutet.4  

Tehát mikor és hogyan fejlődött ki teljesen? «Die 
volle Durchführung der bischötlichen Kirchenver-
fassung fiel mit der Einführung des unbeschränkten 
Rechtes, Sünden zu vergeben, zusammen.» 5 

S itt találkozik Harnack Funkkai, Kálixt szemé-
lyénél. Neki is Kálixt első megtörője a régi szabály-
nak, mivel az első két századi szentegyházban Isten volt 
a bűnöknek közvetetlen megbocsátója. «Wirklich 
durchbrochen wurde die Hegel zuerst durch das 
peremptorische Edikt des Bischofs Calixt, der — u m 
seine Gemeinde nicht auflösen zu müssen (ugyan 
honnan gondolja ezt?) — den in Fleischessünden 
Gefallenen die Wiederaufnahme zusprach, und zwar 
nahm er diese Wiederaufnahme als ein Recht in 
Anspruch, das den Bischöfen als Nachfolgern der 
Apostel, somit als Inhabern des Geistes und der 
Schlüsselgewalt, zustehe.»6 Mint Funk, ő is hivat-
kozik ebben Tertullián «De pudicitiá»-jára, mint 
tanura, valamint a deciusi időre, midőn szerinte a 

1 Funk : Patr. Ap. 1. 15. 1. 4 U. ott 375. 1. 
2 Funk I. 245. 1. « U. ott 406. 1. 
3 Harnack : D. G. I. 374. 1. 6 U. ott 405. 1. 
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m á s i k f ö n n t a r t o t t b ű n (a b á l v á n y o z á s ) C y p r i á n p ü s -
p ö k s é g e a l a t t j u t o t t e l ő szö r b o c s á n a t h o z s ezzel a 
p ü s p ö k i k o r m á n y f o r m a k i a l a k u l á s a is, a b ű n b o c s á t á s i 
h a t a l o m kézbevé te l éve l , be fe j ezésé t n y e r t e . T e l j e s e n 
u g y a n a z a fe l fogás , m i n t F ű n k é s u g y a n a z o k r a a 
t ö r t é n e t i e r ő s s é g e k r e is h iva tkoz ik , m i n t az. C s a k h o g y 
F u n k m e g á l l a p o d o t t a h á r o m « főbűnné l» , H a r n a c k 
e l l e n b e n egy l épésse l t o v á b b m e n t s Kál ix t ta l , i l le tő-
leg, m i n t ő g o n d o l j a , a Kál ix t á l t a l k e z d e m é n y e z e t t 
p a p i b ü n b o c s á n a t t a l ö s sze függésbe h o z t a a «b i schöf -
l i che K i r c h e n v e r f a s s u n g » k i a l a k u l á s á t is,1 a m i t u d v a -

1 Az intézmény kifejlődésének egész folyamata ez lett 
volna : «Das Verhältniss der Kirche zu dem Heile (der 
Seligkeit), wie es ursprünglich galt, wurde durch diese 
Entwicklung (a bűnbocsánatnak püspöki kézre jutása által) 
verschoben. Nach der älteren Auffassung war die Kirche die 
auf der Sündenvergebung, wie die Taufe sie vermittelt hatte, 
ruhende, sichere Gemeinschaft des Heils und der Heiligen, 
welche alles Unheilige ausschliesst. Nicht die Kirche, sondern 
Gott allein vergiebt Sünden, und zwar in der Regel nur 
durch die Taufe, kraft seiner unergründlichen Gnade aber 
auch hie und da durch besondere Verkündigungen — den 
busstertigen Sündern nach dem Tode im Himmel. Die Chri-
stenheit würde dem Urtheile Gottes vorgreifen, wenn sie grobe 
Sünder wieder aufnähme, da sie ihnen die Seligkeit damit 
garantiren würde. Sie kann daher nur dann Ausgeschlos-
sene wieder recipiren, wenn die Vergehen derselben nicht 
wider Gott selbst gerichtet waren, sondern in der Uebertre-
tung kirchlicher Gebote resp. in lässlichen Vergeh ungen be-
standen hatten. Aber im Laufe der Zeit wurde gerade in 
Laienkreisen der Glaube an Gottes Gnade schwächer (furcsa, 
a «Priesterthumot» mégis csak későbbi fejleménynek mondja, 
420. 1.) und das Vertrauen auf die Kirche stärker. Wen die 
Kirche preisgab, der ging an die Welt verloren ; also durfte 
sie ihn nicht preisgeben. (Hát hiszen ez a II. században is 
csak így lehetett az emberekkel !) Ausdruck dieses That-
bestandes wurde die neue Deutung des Satzes «extra ecclesiam 
nulla salus» : die Kirche allein schützt vor der sonst sicheren 
Unseligkeit. In dieser Auffassung ist das Wesen der Kirche 
depotenzirt, ihre Competenz erweitert. Wenn sie die Anstalt 
ist, die — nach Cyprian — die notliwendige Vorbedingung 
des Heiles ist, so kann sie nicht mehr sichere Gemeinschaft 
des Heiles sein, d. h. sie wird zu einem Institut, aus dem die 
Gemeinschaft der Heiligen hervorgeht ; sie umschliesst 
Selige und Unselige. Ihr religiöser Charakter besteht also 
primär in ihrer Unumgänglichkeit, sofern sie allein dem 
Einzelnen die Möglichkeit der Seligkeit garantirt. Dann aber 
ergibt sich sofort, dass die Kirche dem Urtheile Gottes 
vorgreifen würde, wenn sie Jemanden, der sich nicht 
selbst von ihr lossagt, definitiv die kirchliche Gemeinschaft 
verweigern würde, während die Wiederaufnahme niemals 
für das definitive Geschick eines Menschen präjudicirend ist. 
Es ergibt sich aber ferner, dass die Kirche Mittel besitzen 
muss, um jeden Schaden auf Erden zu heilen, Mittel, die 
der Taufe gleichwertig sind — ein Sakrament der Sünden-
vergebung. Mit diesem handelt sie in Gottes Namen und an 
seiner statt ; aber sie vermag durch dieses Mittel — darin 
liegt der Widerspruch — doch keinen definitiven Zustand der 
Seligkeit zu begründen . . . die Kirche ist als Institution 
kraft ihrer Austattung heilig. Sie ist die moralische Anstalt, 
die für das Heil ezieht und das Institut, in dem göttliche Kräfte 
vice Christi verwaltet werden. Beides setzt politische Formen 
voraus und ist an die Priester gebunden, speeiell an den Epi-
scopat («ecclesia est numerus episcoporum» — so deflnirt bereits 
Tertullián De pud. 21 die Meinung seines Gegners), der in seiner 

l evő leg k e z d e t t ő l fogva megvo l t . (V. ö. p l . Ap. Csel . 
20, 28.) 

É r d e k e s l á t n u n k ebbő l , h o g y a m e g n e m é r t e t t 
T e r t u l l i á n (De p u d i c i t i a ) m i l y e n z a v a r t okozo t t a m a i 
t u d o m á n y b a n . A m i t a k á r F u n k , a k á r H a r n a c k az 
e lső ké t s z á z a d e g y h á z á r a , m i n t «szen tek» t á r s u l a -
tá ra , m i n t b ű n ö k e t m e g n e m b o c s á t ó r a r á f o g t a k , az 
m i n d e n n e k a m ű n e k k ö s z ö n h e t ő . Az ú j m o n t a n i s t a 
egyház v a n a b b a n o l y a n n a k f e l t ün te tve , m i n t a m i n ő -
n e k ezek a sze rzők az ősi ka th . e g y h á z a t képze l ik , 
m ive l f e j ő k b e ve t ték , h o g y T e r t u l l i á n ( m o n t a n i s t a 
l é té re ) e m ű v é v e l a k a t h . á l l á s p o n t n a k vol t v é d e l m e -
ző je Kál ix t ta l s z e m b e n . H o g y ez tévedés , azok u t á n , 
a m i k e t F u n k k a p c s á n f ö n n e b b e r rő l f e j t e g e t t ü n k , 
fö lös leges t ö b b e t b i z o n y í t a n u n k . 

Ez vol t H a r n a c k á l l á s p o n t j a f ő m ű v é b e n : a 
D o g m e n g e s c h i c h t é b e n . L e g ú j a b b a n a z o n b a n m i n t h a 
v á r a t l a n « fe j lődésen» m e n t v o l n a ke resz tü l . L e g ú j a b b 
m u n k á j a 1 u g y a n i s j e l e n t é k e n y e n m á s á b r á z o l á s b a n 
m u t a t j a h e az e l ső két s zázad egyházá t , m i n t a h o g y 
az i m é n t h a l l o t t u k . N e m o l y a n légies t ü n e m é n y 
t ö b b é , n e m a n n y i r a «szent», n i n c s is szerveze t n é l k ü l 
s a m i j e l e n l e g e l s ő s o r b a n é rdeke l , «de r m o n a r c h i s c h e 
E p i s c o p a t » is m e g v a n , Kál ix t előt t , p e n i t e n c i a segí tsége 
né lkü l . 

Persze , p e r s z e hogy m é g e b b e n a k ö n y v é b e n s e m 
o l y a n az ő s e g y h á z i á l l apo t , m i n t a m i n ő n e k a f o r r á -
sok m u t a t j á k ; d e m á r is h a l l a t l a n u l t öké l e t e sebb , 
f e j l e t t ebb , m i n t a m i n ő a « D o g m e n g e s c h i c h t e » sze r in t 
volt . Itt m á r e k k é n t fe jez i b e f e j t e g e t é s e i t : «In d e r 
V e r f a s s u n g s g e s c h i c h t e d e r K i r c h e in d e n e r s t en b e i d e n 
J a h r h u n d e r t e n s ind a l le E l e m e n t e zu f i n d e n , d ie in 
d e r Fo lgeze i t e i n e Ro l l e gesp ie l t u n d s ich ausges ta l t e t 
h a b e n , ja sie sind bereits sämtlich wirksam gewesen».2 

Rész le tes f e j t ege tése s ze r in t p e d i g ez ú g y é r t e n d ő , 
h o g y m i n d ez az e lem m á r az I. s z á z a d b a n volt m e g így. 
K á l i x t r a és p e n i t e n c i á r a t ehá t m á r e g y á l t a l á n n i n c s 
szüksége . Az e m b e r al ig h isz s z e m e i n e k ! C s u p a 
« e m b r y o n a l e S t ad i en» u g y a n az egész e lső á l l a p o t ; d e 

Einheit die Rechtmässigkeit der Kirche garantirt und die Com-
petenz der Sündenvergebung erhalten hat (Cypr. ep. 69, 11). 
Erst durch den neuen Kirchenbegriff (melyet ő álmodott 
meg), der ein nothwendiges Ergebniss der Verhältnisse war 
(persze, persze!) — er ist nicht von Cyprian, sondern von 
römischen Bischöfen widerspruchsvoll formulirt worden, — 
hat die Scheidung von Klerikern und Laien grundlegende 
religiöse Bedeutung erlangt. Die Gewalten, welche die 
Bischöfe und Priester ausübten, sind durch ihn fixirt und 
geheiligt worden. Zwar dauerte im 3. Jahrhundert die alte 
Ordnung noch fort, kraft welcher auch die Laien an der 
Handhabung der Sittenzucht betheiligt waren, aber sie 
wurde mehr und mehr zu einer blossen Form.» Harnack: 
D. G. I. 407—9. 1. — Ez az egész elbeszélés H. fantáziájának 
a szüleménye; a források, mint láttuk, ilyen fejlődésről nem 
tudnak semmit. 

1 Harnack: Entstehung und Entwickelung der Kirchen-
verfassung und des Kirchenrechts in den zwei ersten Jahr-
hunderten. Leipzig. 1910. 

2 U. o. 116. 1. 
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m á r minden mutatkozik rajta, a mit mi katholikusok 
az egyházon Krisztustól eredettnek vallunk. Ő ugyan 
még húzódozik a teljes beismeréstől, de az egész 
egyházi szervezkedéssel már oly közel mozog Krisztus 
körül, hogy még egy lépés — és kezet szoríthatunk 
egymással. 

Előbbi álláspontján az ősi hitközségek, az első 
alakulatok, csupa égbenéző, sóhajtozó csoportosu-
lások voltak, «semmi beiktatott magistratus, semmi 
elismert fegyelem, tisztán közös hiedelmekben és 
érzelmekben való társulás» ; most meg «reicher und 
komplizierter ausgestattet ist wohl nie in der Religions-
geschichte eine neue Gemeinschaft aufgetreten, als 
die christliche Urgemeinde».1 A «Lélek» utalásai és 
Jézus parancsai szerint kellett föltétlenül igazodnia, 
de ehhez a két tekintélyhez a mai Harnack szerint 
hozzájárult egy h a r m a d i k : «war ferner noch eine 
Autorität der Zwölfe un te r der Führung des Petrus 
als Lehrer und Regierer gegeben, und diese muss 
auch in dem Recht dieser Zwölfe auf solenne Sünden-
vergebung — unbeschadet des allgemeinen Rechtes 
und der allgemeinen Pflicht der Sündenvergebung — 
hervorgetreten sein. (Mt. 16, 19; 18, 18; Joh. 20, 23.)»2  

Észreveszi már, hogy az apostoli levelekben éraoxóroi 
xa.1 Síaxóvoi fordulnak elő; észreveszi például, hogy 
Kelemen levelében a presbytereknek «Gehorsam 
gebührt»;8 látja, hogy Ignác leveleiben (115 előtt) a 
monarchikus elv ki van fejlődve;4 nevezetesen sokat 
haj landó az egyházban önálló, görög-római befolyástól 
ment fejlődésnek elismerni s mindenüt t az apostolok 
kezét lá t ja ; szóval jelentékenyen közeledik a kath. 
állásponthoz. Sőt a mit előbb a III. század második 
felébe helyezett, a püspöki hivatal kialakulását, az 
most m á r nemcsak hogy megvolt a II. században, 
hanem azonfölül még «faktisch war die Bischofswahl 
wahrscheinlich schon am Ende des 2. Jahrhunder ts 
eine klerische Angelegenheit».5 

Ruville ír ja művében, hogy a protestantizmusból 
katholicizmusra való áttérésénél nagy hatással volt 
reá Harnack könyve, «Das Wesen des Christentums». 
Ha — úgymond — Harnack ilyennek festi Krisztust, 
akkor az bizonyára csak a minimuma azon jellemző 
vonásoknak, melyek Krisztust megilletik. És Ruville 
megtalálta az igazi Krisztust a katholicizmusban.6 

Egy másik Ruville így já rha t ma jd Harnack jelen 
művével. Az is gondolhatja majd : Ha ilyen volt az 
ősegyház, mint a minőnek Harnack már első alaku-
lásában rajzolja, akkor az igazán Krisztus egyháza, a 
kath. egyház s nem valami emberi fej lemény! 

Mindezeket azért hozom föl, mivel egyenes cáfo-
latát képezik Harnack előbbi penitenciális elméleté-
nek. Ha a püspöki hivatal m á r Kálixt előtt volt 
meg, akkor nem lehet azt mondani , hogy Kálixt 

i U. o. 1«. 1. a U. o. 3 U. o. 52. 1. 
4 U. o. 69. 1. s u. o. 75. 1. 
* Ruville; Zurück zur heiligen Kirche. Berlin. 1910. 9. 1. 

vitte dűlőre olyképen, hogy a bűnbocsátó hatalmai, 
mint jogot, elsőnek kerítette hatalmába. Erre Har-
nack szerint nem volt többé szüksége. S ha Kálixt 
nem volt az első, a ki halálos bűnt bocsátott meg — 
ez csupán Tertullián félreértésén alapuló ráfogás — 
akkor az a bocsánat előbb is megvolt az egyházban. 
Következik továbbá, miután az ősforrások folyton 
penitenciáról beszélnek, hogy az ősegyház sem áll-
hatott csupa szentekből, hanem vétkezésre képes 
emberekből. Szóval nem áll többé az, a mit Harnack 
régebben «I)ogmengeschichte»-jében az ősegyházi 
bűnbocsánatról írt, hanem igaznak kell lenni annak, 
a mit legújabb művében fejteget s a mit előbb mi 
is kimutat tunk, hogy a bűnbocsánat joga m á r a 
12 apostolé volt, melyet utódaik is tovább gyako-
roltak a bűnösöknek Istennel való kiengesztelése 
céljából. Szóval mindebből következik, hogy a bűn-
bocsánat joga mint isteni jog kezdettől fogva megvolt 
az egyházban. 

Ezek után, tisztában lévén Harnackkal, vissza-
térhetünk Funk történeti érveihez. 

Dudek. 

Bruxe l les . Mi igaz abban, hogy Mercier miért lesz -p 
curialis bibornok? Az «Indépendance Belge», a három-
próbás szabadelvű lap, mely sohasem volt jóakarója v t l > 

az egyháznak, római tudósításában azt a hírt közölte, kfó 
hogy a pápa Mercier bibornokot, mechelni érseket, 
Belgium prímását fölszólította, hogy mint cardinalis 
curialis foglalja el a nagytudományú elhunyt Satolli 
bibornok helyét a Congregatio Studiorum elnöki széké-
ben. Két dolog ebben az ügyben egészen természetes 
és nyilvánvaló. Egyik az, hogy Satollinak, a mi az ő 
világhírű tudományos szellemét és készültségét illeti, 
keresve sem lehetne alkalmasabb utódot találni Mercier-
nél. Másrészről az is kétségbevonhatatlan tény, hogy 
ha Mercier bibornoknak a pápa azt mondja, hogy szük-
sége van rá Rómában s azért curialis bibornokká teszi, 
az minden papra, bármily magas rangot töltsön is be 
Rómán kívül, csak megtisztelő és örvendetes esemény 
lehet. A szabadgondolkozás lapja ezt a kitüntetést 
azonban máskép, Mercier bibornokra nézve homályt 
vetni szándékolt módon igyekszik plauzibilissé tenni. 
Azt mondja, Belgium «katholikus körei» (mily határo-
zott állítás !) maguk kérték a pápát, hívja el tőlük a 
bibornokot, a ki II. Lipót király második házasságának 
egyházi jellege mellett főpásztori levélben tört lándzsát 
és az elhunyt királyt «megdicsérte». Ennél a szabadelvű 
okoskodásnál aligha lehet képtelenebb és szívtelenebb 
dolgot elképzelni. A király kibékült az egyházzal, bűn-
bánatot tartott és mindent rendbe hozott, a mit vallásá-
hoz hűségretért lelkiismerete sugallt. Katholikus ember 
a sirontúlra nem viheti át iránta a neheztelést, mert a 
mit mint ember hibázott, jóvá tette, mint király pedig 
Belgiumnak igazán nagyságára szolgált. Ámde, mondja 
a nevezett lap tovább, Mercier bibornok más tekintet-
ben is, még pedig a mechelni katholikus nagygyűlésen 
rászolgált a belga katholikusok neheztelésére. Szó sincs 
róla. Szabadelvű ráfogás az egész. Ép ellenkezőleg: a 
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bibornok, az egyház jólétének érdekében, kibékítette az 
országgyűlési katholikus párt két csoportját. Ezért ugyan-
csak nem haragszik rá a katholikusok közt senki. 

* 

S a l z b u r g . Az V. nemzetközi mariánus kongresszus 
folyó évi július 17-én nyilik meg itt Salzburgban. Tájé-
kozódás céljából közöljük a kongresszus programmját : 
Július 17-én reggel 11 órakor megnyitása az egyház-
megyei mariánus kiállításnak, a kiállítási bizottság elnö-
kének beszédével, mely után a vendégek megtekintik a 
kiállítást, mely a kongresszus egész ideje alatt nyitva 
marad. Július 18-án, hétfőn, 6 órakor este, megnyitó 
harangozás a város minden templomában. Fél 7 órakor 
megnyitója a kongresszusnak : a föpásztorok bevonu-
lása, megnyitó ének, latin beszéde a salzburgi bíboros 
herceg-érseknek, elnökség választása. A megválasztott 
elnök beszéde. Ének. Egy püspök beszéde. A résztvevő 
nemzetek képviselőinek üdvözlő beszédei. Ének. Kedden, 
július 19-én reggeli 4 órától kezdve szent misék a város 
valamennyi templomában. 6 órától kezdve a püspökök 
szentmiséi egyházmegyéjük hivei számára. 8 órakor a 
biboros herceg-érsek, a kongresszus protektorának be-
vonulása a főszékesegyházba. Püspöki ünnepi beszéd. 
A biboros herceg-érsek pontifikális miséje. 10 órakor 
szakbizottsági ülés. 12 órakor szünet. 3 órakor szak-
bizottsági ülés folytatása. Fél 8 órakor első nyilvános 
ülése a kongresszusnak. Szerdán misék, úgy mint előtte 
való napon. 8 órakor pontifikális mise. Püspöki beszéd 
(Sodalenpredigt). 10 és 3 órakor szakbizottsági ülés. 
8 órakor második nyilvános kongresszusi ülés. Csütörtö-
kön misék, úgy mint előttevaló napon. Közös szent-
áldozás. 8 órakor körmenet Maria Plain bucsújáró-
helyre. Ott Napotnik dr. lavanti püspök beszéde. Ponti-
ükális szentmise. Te Deum. Pápai áldás. Rossz idő 
esetén záróünnep a dómban. Pénteken zarándoklat 
különvonaton Altöttingbe. Mindezt azért írtuk le ily 
részletesen, hogy a magyarországi részt venni szándé-
kozók is értesüljenek. —y —la. 

Ein ö s t e r r e i c h i s c h e r R e f o r m a t o r . Lebensbild 
des heiligen P. Klemens Maria Hofbauer, des vorzüg-
lichsten Verbreiters der Redemptoristen-Kongregation. 
Von P. Adolf Innerkofler C. Ss. R. 1910. Regensburg, 
Rom, New-York und Cincinnati. Druck u. Verlag von 
Friedr. Pustet. 8. r. XXII., 914 lap. Ára fűzve 5, kötve 
6-20 márka. 

I. ígéretet tettem szerkesztő úrnak, hogy ezt a köny-
vet a «Religio» m. t. olvasóközönségének bemutatom. 
Mikor a könyv olvasásába belefogtam, az a szándék 
lebegett szemem előtt, hogy a könyv bemutatásával kap-
csolatosan magát azt a csodálatos férfiút is egész élete 
folyásában bemutatom, a kiről a könyv szól, a kit a 
könyv Ausztria vallásügyi «reformator»-ának nevez. 
Azonban, minél tovább hatoltam be a könyv tartal-
mába, annál világosabb lett előttem, hogv ezt a két dol-
got itt, az irodalom és könyvszemlészet rovatában, egy-
szerre elvégezni még a legszűkebbre szabott határok 
között sem lesz lehetséges. A könyv recensióját tehát 
külön választottam Hofbauer szent Kelemen Mária éle-
tének bemutatásától, s amazt most itt óhajtom elvégezni, 

emennek pedig majd a tanulmányok és értekezések 
rovatában fogok helyet kérni. Azt hiszem, hogy Ausztria 
vallásügyi «reformator»-ának bemutatásával nem fogok 
sem fölösleges, sem időszerűtlen munkát végezni most, 
mikor a Hofbauer szent Kelemen csodás papi szellemé-
ből kiáradt katholikus megújhodás alapján a keresztény-
szociális uralom alá került bécs-városi és osztrák-állami 
kormányzás, az egész világ bámulatára, fejedelminél 
nagyobb pompát mutató temetést rendezett az osztrák 
németség keresztény-szociális vezérének, a ki, mint az 
osztrák németek Bismarckja, minden szomszéd nemzet 
érdekeinek mozgósítását érte el Bécs polgármesteri állá-
sából kiindult varázsos mesteri agitációjával. 

Szerző Hofbauer szent Kelemen atyának 69 évre 
terjedt életét három részben vonultatja el az olvasó 
szeme előtt. Az első rész cime : «Der Kampf ums Pries-
tertum», a papi méltóságra való juthatás küzdelme. 
A második rész cime: «Der Apostel von Warschau», 
apostol Varsóból, Lengyelországon ál egészen Svájcba és 
Franciaországba behatolólag. A harmadik i'ész címe : «Der 
Heilige in Wien», arról szól, hogyan lett szent Kelemen 
Mária «Bécs szentje» illetve katholikus regenerátora és 
Bécsből egész Ausztriáé és Délnémetországé, Svájccal 
egyetemben, a papság, a nép, az intelligencia katho-
likus reformálásának útján föl egész a dinasztiákig való 
kihatással. Az első rész bár szentünknek 35 életévét 
foglalja magában, aránylag legkisebb része a könyvnek, 
64 lapoldalra terjed. A második rész, a varsói apostol-
ságé, 22 életévet foglal magában és 65—346. lapig, tehát 
282 lapoldalra terjed. A harmadik rész, Ausztria re-
katholizációjának alapvetéseé, csak 12 életévet foglal 
magában és mégis a legnagyobb rész a könyvben, meri 
347—914 lapig terjed vagyis egymaga 568 lapoldalt fog-
lal el a vaskos könyvben. 

Általános jellemzésére e könyv természetének és 
érdemének álljanak itt a redemptorista rend szerzőre 
nézve közvetetlenül illetékes tartományi főnökének, 
Raimund Lang atyának következő szavai : «Bámulatos 
szorgalommal gyűjtötte és rendezte be szerző mindazt, 
mit szentünk életéről és működéséről levéltárakban és 
más szerzőknél, valamint a szenttéavatási eljárás feles-
küdött tanúinak vallomásaiban találhatott, és így ő oly 
mozaikképet alkotott, mely fölöttébb alkalmas arra, 
hogy az új szent iránt áhítatot gerjesszen és az ő szép 
életének elvei számára az olvasók szivében érvényt sze-
rezzen . . . Nyilvánosan mondunk itt szerzőnek szivünk 
mélyéből köszönetet munkájáért (Leistung), amilyenre 
csakis bámulatos szeretet képes lelkesíteni». 

Breznay Béla dr. 

Levél a szerkesztőhöz. 

Tisztelt Szerkesztő Úr! Hála a jó Istennek, már 
haladunk. Minden talpalatnyi földet külön kell el-
foglalni, de végre is elfoglaljuk Terjed a hitélet. Ki 
merünk lépni a nyilvánosság elé is. De mintha 
hiányoznék belőlünk valami! Naponkint tömnek 
bennünket újságokkal, hírekkel, szellemi, tudományos 
irányzatokkal, melyek nálunk — lévén a sajtó nem 
magyar és keresztény kézen — természetesen katho-
likus meggyőződésünket támadják. És így észrevét-
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lenül kopunk és ellensúlyozás hiányában ingadozunk, 
közömbössé leszünk. Kitűnő ellenszerünk nekünk a 
Szentírás, melyet mindig olvastak, szerettek s nincs 
igazuk a protestánsoknak, hogy Luther rántotta elő 
a Szentírást a pad alól. Nekünk is szabad, sőt kell 
olvasnunk e könyvet. így tanultuk az iskolában, így 
hallottuk a kongregációban. Mi is úgy vagyunk, mint 
Balmesz s mi is m o n d h a t j u k : « . . . n em tudok rossz 
könyvet olvasni a nélkül, hogy ne kellene nyomban 
utána a Szentírásnak, vagy Krisztus követésének 
olvasásával a kellő hangulatba visszaterelnem a lel-
kemet». Fölösleges mél ta tnom a Szentírást. Tudjuk, 
mi az nekünk 1 «.. . Harriet megtette, a mit (mrs. Broum) 
kivánt és olvasta a minden földi szerencsétlenek, 
elesettek és gyámoltalanok, kifáradtak és súlyosan 
látogatottak vigasztalására szolgáló örök könyvet. 
Olvasta a Szentírást, melyben a vak és béna koldus, 
a gonosztévő, a vétkes nő és minden felebarátunk 
megtalálja a maga részét, melyet sem emberi kevély-
ség, sem földi évszázadoknak álbölcsessége és közö-
nyössége el nem vehet s egy porszemnyivel sem 
kevesbíthet . . .» (Dickens «Dombey és fia» V. kötet.) 

Csakhogy egy baj v a n ! Tudjuk, hogy kell nekünk 
e szent könyv, szeretnők is birni, de nem lehet. Van 
egy 15 koronás magyar kiadásunk, a mit nem min-
denki vehet meg; ha meg is szerzi magának, a nagy 
asztalon kívül másutt nem olvashatja, mert roppant 
nagy és nehéz. Részben segített a bajon a Szent-
István-Társulat, mikor a négy evangéliumot ú j ra 
kiadta. De ez sem elég praktikus. Alakja és minősége 
a népnek megfelelő, de mindennapi használatra ez 
sem való. Profán könyveket kiadnak díszkiadásban 
is, meg zsebkiadásban is, hogy mindenüvé elvihessék. 
Csak a magyar Szentírás nem ilyen, A szent könyvek 
mindenkinek valók — ez igaz. Mindenki szereti, ha 
a könyv kedve szerinti, prakt ikus alakban szerezhető 
meg — ez is igaz. Tehát gondoskodni kellene, hogy 
szebb, zsebben hordható, a lkalmasabb alakban kapjuk 
meg az élet könyvét. Részben innen van, hogy hazánk 
10 millió katholikusa közül csak minden századiknál 
találunk Szentírást; pedig a német nyelvűek jobban 
állanak. A mult nyáron egy tudós úrtól megkérdez-
tem, mert épen a Szentírásról volt szó, hogy olvasta-e 
már magyarul a Szentírást, mire azt felelte, hogy 
nem is látott még ilyet. 

A németeknek 7—8-féle kiadásuk van, a f ran-
ciáknak 10-féle is és nekünk van kettő s egyik sem 
elég praktikus. 

Azt hiszem, Szerkesztő úr szóvá tehetné lapjában 
az ügyet, hátha előbbre lehetne mozdítani az Új-
szövetségnek új zsebkiadását. Még nem is olyan régen, 
a családból távozó gyermeknek Szentírást adtak, hogy 
mindenüt t használhassa. Tegyük lehetővé, hogy min-
denki, mindenüt t használhassa is.1 Egy főiskolai. 

1 Levele közlésével a dolog eléggé van szóvá téve. Ebből 
is látszik, mennyi, de mennyi még nálunk a teendő? Sajna, 
mindenhez pénz kell. Szerk. 

K. Diószeg . Nem előfizetője, de mindig olvassa a «Re-
ligiót» s oly buzgón olvassa, hogy két füzetet el is veszített 
belőle. Egy hölgynek ekkora buzgósága annyira meghat, hogy 
szívesen s ingyen pótolom mind a kettőt. 

S. B u d a p e s t . Húsvéti olvasmányul ajánlom a prot. 
Förster most megjelent művét «Autorität und Freiheit». (Ara 
3 korona). Nagyszerű munka, a neves zürichi pedagógus 
már egészen a kath. egyház kapujánál áll, azt hiszem, ha 
más akadály nincs, nemsokára Ruvillet követi. A mai kultura 
keretében mozog; alkotásain mutogatja a magára hagyatott, 
a kereszténység s nevezetesen a kath. egyház szellemi irá-
nyításától elszakadt egyén gyengeségét; mutogatja az egyház 
érdemeit a biblia-magyarázat, a tudomány, a nevelés s a 
társadalmi rend tekintetében. A jövő egészségesebb kulturája 
érdekében sürgeti a kath. egyház tekintélyének újból való 
elismerését. Szóval olyan apologiát ír a kath. egyház mellett, 
aminőt mai szempontból nem sokat írtak. E mellett a stil-
nak olyan mestere, hogy munkáját remeknek kell mon-
danom. 

N. Sződ . «Fölszentelésem után első helyemre kerülve, 
legelső tennivalóim közé soroztam, hogy a «Religiót» meg-
rendeljem» — oly jellemző sorok egy fiatal papra s egész 
lelkületére, hogy ide a nyilvánosság elé nyomattam le azokat. 
Az az egyházias lelkület, mely önnel e sorokat Íratta s ennek 
a lelkületnek minél szélesebb körben való terjedése bizto-
sítéka egyházi életünk jövendő fölvirágzásának. Az Úr házát 
ott építik igazán, a hol «os sacerdotum custodit scientiam». 
Ott virul föl egyházias közszellem s ebben a szellemben van 
aztán tartalom s ez a tartalom a lelkek üdvét szomjazza; 
ott nem apró marakodásokban, nem vaskos szeretetlenségben 
őrlődnek le az élet napjai, hanem a nagy munkában, mely 
az Isten dicsőségét keresi. így induljon pályájára, ifjú barátom, 
ebben áll a mi hivatásunk ! 

T. T á p i ó s z e l e . Gimnazista előfizethet a «Religiôra», de 
lássa, az még korai volna, lia írni is akar bele. Ha hajlama 
vonzza, olvasgathatja, hogy hozzászokjék az ilyen keményebb 
tartalomhoz ; de még előbb sokat kell tanulnia, hogy tudá-
sával a nyilvánosság elé léphessen. Egyebekben méltányolom 
törekvését s buzdítására most az egyszer fölhasználok vala-
mit soraiból. 

N. Nyitra. Úgy értesülök, hogy a hír való, csak nem 
abban a formában, legalább ez idő szerint még nem. Tudja 
Isten, az a külföldi nevelés nem mindig válik ifjaink javára, 
mintha aztán itthon nem találnák helyöket. Hanauer dr. azt 
írta nemrég e folyóiratban, hogy talán célszerűbb lenne az 
alkalmas pályavégzetteket küldeni egy kis külföldi szemlére, 
ezek érettebb ésszel veszik be az idegen benyomásokat. 
A dolog valóban megszívlelni való. 

D. E y e r . Semmi hang, semmi nesz, a rektor úr nagyon 
el lehet foglalva ! 

TARTALOM. Krisztus istenemberségének malaszt 
jellege. I. Horváth Sándor O. P.-tőI. — Egyházi közigaz-
gatás és állami jogvédelem. II. (Vége.) Egyed István dr.-
tól. — Adatok Bosznia történetéhez a XIX. században. 
VIII. (Vége.) Pércsics Vince S. J.-től. — Az egyéniség 
elve. I. Trikál József dr.-tól. — Bűnbocsánat az ősegy-
házban. (Dogmatörténeti részlet.) VII. Dadektöl. — 
Egyházi világkrónika. —y —la-tói. — Irodalom. Inner-
kolfer : Klement Maria Hofbauer. I. Breznay Béla dr.-
tól. — Levél a szerkesztőhöz. (A magyar szentirás népies 
kiadásáról.) Egy főiskolai-tói. — Telefon. 
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Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27, 

Széchenyi István gróf. 

April is 8-án lesz ötven éve annak, hogy letört 
egy nemes szív, mely igazán nem a hazából, hanem 
a hazáért élt s mely az elmaradt nemzetben nagy 
alkotásaival egyrészt megindította az általános hala-
dást és átalakulást, másrészt irányeszméjével: legyünk 
előbb müveitek és gazdagok, majd leszünk azután 
függetlenek és szabadok, századokra szóló helyes 
akcióprogrammot tűzött elibénk. Ötven év előtt halt 
meg a nemzet első napszámosa: Széchenyi István 
gróf. 

Emlékezzünk meg róla s tanul junk tőle. Nemzete 
annak idején nem értette meg; talán ma, annyi 
keserű csalódás után, végre közelebb léphetünk lel-
kéhez. 

Széchenyi, mint főrendiházi tag, 1825-ben jelent 
meg először a diétán s beszéd helyett 60.000 forintot 
ajánlott föl a fölállítandó akadémiára. Nyomban 
utána megindította a társadalmi akciót, az egyesü-
leti életet s 1830-ban a «Hitel»-ben és a rákövet-
kező műveiben kifejtette a teendők egész p rogramm-
ját. Az 1832-iki országgyűlés m á r ezek hatása alatt 
fogott neki a re fo rmmunkának , maga Széchenyi pedig 
az alkotások egész sorával lépett elő: fölállítja a 
kaszinót, lóversenyeket rendez s így igyekszik haza-
csábítani az idegenben élő magyar főrendeket ; meg-
valósítja a dunai gőzhajózást, tervbe veszi a Lánc-
hidat, dolgozik a Vaskapunál, a Tiszát szabályozza, 
gyárakat alapít s más u jabb terveket forgat elmé-
jében. 

Tisztán áll a nemzet előtt politikai működésének 
egész iránya is. Államférfiúi, midőn a köztérre lépett, 
talán még sohasem volt céljai s az alkalmas eszközök 
választása, valamint azoknak egymásutánja felől oly 
tisztában, mint Széchenyi. Anyagilag és szellemileg 
fölemelni az elmaradt népet, anélkül, hogy kivet-
kőztetné nemzeti sajátságaiból; tiszteletreméltó helyet 
vívni ki neki jólét és kul tura által az európai népek 
csa ládjában: ezt tartotta ő első s legfontosabb nemzeti 
leendőnek. A politikai szabadság kérdése másodrendű 
volt előtte, mert az elsőből szükségkép folyónak tar-
totta. 

Sokszor hangoztafla, hogy durva és szegény nép-

nél nem lehet valódi szabadság; míg ellenkezőleg a 
világ semmi hatalma nem elég erős arra, hogy 
vagyonos, művelt népet leigázzon, vagy hosszas rab-
ságba tereljen. Az eszközöket erre nem a kormány-
ban, hanem a nemzetben magában, a nemzetnek 
saját erejében kereste. De nem tévesztette el szem 
elől az ország tényleges helyzetét sem, tudniillik 
annak az udvarhoz való viszonyát, miután, mint írja, 
mi közhasznú tevékenységünkben utafva vagyunk 
Bécs jóindulatára , hisz mindenki láthatja, úgymond, 
hogy «Magyarország törvénybe iktatott függetlensége 
dacára az osztrák kormány nélkül egy lóversenyt 
sem lehet rendezni, egy egyletet sem lehet alakí-
tani». 

Azért, mint praktikus államférfiű, ki sem álmo-
dozni, sem utópiák után futkosni, hanem felforgatás 
és a nemzet kára nélkül akart célt érni, folyton J 

hirdette, hogy a saját j avunkra szükségképen jó 
viszonyban kell maradnunk Béccsel s az ottani 
hatalmi tényezőkkel. Épen ezen fölfogása miatt nem 
vállalkozott pártvezérségre, de nem is tartotta magát 
arra alkalmasnak. Meggyőződése lévén, hogy hazája 
jóléte csak a kormány és a nemzet egyetértő össze-
működése által mozdítható elő, sem a kormánypárt , 
sem az ellenzék zászlajához föltétlenül sohasem csat-
lakozott, hanem a kettő között fönnforgó ellentéteket 
kiegyeztetni törekedett. 

Ez volt Széchenyi István már 1841 előtt, midőn 
Kossuth Lajos akcióját a «Pesti Hirlap»-ban meg-
indította. Mint teljesen aktiv államférfiú állott a 
nemzet előtt, teljes programmal, nagyban dolgozva 
a társadalom átalakításán, annak a társadalomnak 
átalakításán, melynek képét Eötvös a «Falu jegyző-
jében» és Petőfi a «Magyar nemesében» oly elevenen 
örökítette meg számunkra. Előtte már akkor nem 
állott más jövő és más fejlődés, mint az, hogy p ro -
grammját az utolsó betűig végrehajtsa. 

Széchenyi működése tiszta ésszel megalkotott, 
tudatos elhatározástól kisért, tehát tervszerű és józan 
működés volt, igazi lángelme koncepciója, mely 
meglátta a célravezető utat és az alkalmas eszkö-
zöket, nemzete tengernyi előítélete, alacsony intelligen-
ciája és minden oldalról szított izgatottsága között is. 
Hogy aztán a rengeteg munka mellett, oly nagy 
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(ervek között, melyek lelkét foglalkoztatták s oly 
kuszált körü lmények közöli, a milyenek közt ő 
működöt t , kivált midőn látta, hogy nemzete inkább 
akar előbb független és szabad s csak aztán gazdag 
lenni, a mit ő lehetetlennek tartott, mondom, hogy 
ilyen körü lmények között idegessé kellett válnia, az 
annyi ra természetes, hogy épen az ellenkezője volna 
természetellenes. Hogy idővel, midőn az ügyek rosszra-
fordulását kellett szemlélnie, m i n d j o b b a n bántot ta a 
gondolat , nem-e ő felelős a bekövetkezendő s m á r 
előrelátható bajokért , mivel ő indította volt meg a 
reformot, az oly gyengéd lelkiismeretű s hazáját és 
nemzetét oly véghetetlenül szerető, érte annyit áldozó 
férfiúnál, min t Széchenyi volt, teljesen érthető. Ennek 
a t rag ikumnak lett áldozata. 

Ötven év mul t el azóta, hogy a nemes lélek 
kiszenvedett s most, midőn igazán lá that juk, hogy 
p rog rammja ellenére tula jdonkép se szabadok, se 
gazdagok nem lettünk, mondha t juk , hogy az idő 
igazolta Széchenyit. A bajokat ugyan többé vissza-
csinálni nem lehel, de egyet még mindig lehet meg-
tennünk, ha az ő útmutatását köveive, ú jból kitűzzük 
progrannuul : csak művelt és gazdag Magyarország 
lehet független ! És ha ennek megvalósítására fogunk 
össze. Dudek. 

Krisztus istenemberségének malaszt jellege^ 
Az előbbiekben a malaszt eszközölte szentségnek 

ál talános mibenlétét vázoltuk s az alaki tényezők 
részéről megállapítottuk részben az is tenemberség 
malaszt jellegéi általában, részben pedig a meg-
szentelő malasztot végtelenül fölülmúló kiválóságát. 
Az isteni i rgalom kiváló megnyilvánulása a meg-
szentelő malaszt adománya, de végtelenül nagyobb, 
sőt Isten ha ta lmát — ez i rányban kimerí tő adomány 
az, hogy Krisztus emberi természetét azzal tüntette ki, 
hogy magát az isteni személyt a jándékozta neki.1 

További vizsgálódásunk tárgyát e végtelenül nagy 
malaszt közelebbi fejtegetése teendi. Feleletet kell 
adnunk a kérdésre, mit ér tünk azon a szentségen, 
melyet az örök Igével való egyesülés kölcsönöz 
Krisztus ember i természetének, vagyis melyek ez 
egyesülés főbb következményei s mennyiben talál juk 
meg az is tenemberségben a megszentelő malaszt 
egyéb előnyeit ? 

II. 

A szentség lényegét a fönnebbiekben az Istennel 
való egyesülésben állapítottuk meg, amely egyesülés 
az értelmes teremtményt természetfölötti cselekvésre 
képesíti. Az egyesülésnek föltétlen követelménye 

1 «Praedestinata est istaliumanae naturae tanta et tani 
eelsa et summa subvectio, ut quo attolleretur altius, non 
haberet». S. Aug. de Praed. Sanct. cap. 15. 

«Hanc gratiam constat esse infinitam, secundum quod 
ipsa Persona Verbi est infinita.» S. Th. III. Qu. 7. a. 10. c. 

legalább is az egyik egyesülő alany változása s az 
egyesülés természetéhez (valóságos vagy morál is) 
mér t külső vagy belső átalakulása.1 A megszente-
léssel belső átalakulás jár , amelynek első és legfőbb 
mozzanata a természetfölötti létben, az Isten természe-
tében való részesülés.2 Ezért m o n d j u k , hogy a 
te remtmény újra születik s ezen új magasabb élet-
erő következtében Istenhez hasonlóvá frswfrsraa, 
deificata-vá válik. Minden egyéb természetfölötti előny 
ezen tény közelebbi vagy távolabbi következménye, 
amiér t is ennek meghatározására kell a legnagyobb 
súlyt fektetnünk, ha a malasz tadomány közelebbi 
természetét és átalakító hatását aka r juk megmagya-
rázni. Ha ugyanis a t e remtmény deiíicatio-ja oly 
fokú, hogy ennek következtében a te remtmény egészen 
közelébe ju t az istenségnek, természetes, hogy sokkal 
intenzivebb módon részesül az istenség egyéb saját-
ságaiban is, min t az, amely távolabbi összekötte-
tésbe lép Istennel. 

Krisztus emberi természetének a deificatio-ját 
világosan k i m o n d j a a VI. ált. (III. konstant inápolyi) 
zsinat, midőn az isteni természetben ily dicső módon 
részesült ember i természet és akarat sértetlenségét 
és teljességét hangsúlyozva, az említett jelzőkkel 
tünteti ki őket.3 A fönnebbiek szerint Krisztus em-
bersége egy — az ember i természet teljességéhez 
tartozó substantiális tényező — a személyi lét révén 
részesül a természetfölötti rendben, Isten természe-
tében, következőleg ebbeli szentségét is személyi 
szentségnek mond juk . Mivel pedig a személyi lét 
első sorban a természet szükségképeni követel-
ménye és tökéletessége, másrészt pedig (a maga 
m ó d j a szerint) a működő alany cselekvését is befolyá-

1 A következők könnyebb megérthetése végett ide csa-
tolunk néhány szót az egyesülés (unio. coniunctio) miben-
létéről. Többet 1. Joannes a S. Thoma Cursus Philosophicus :  

Phil. nat. I. P. Qu. 6. a. 3. (Ed. Vivés 1883. II. kötet. 95 és 
köv.) Az egyesülésen (unio, coniunctio) két vagy több — egy-
séget alkotó — dolognak az egyesülő alanyokat összekötő s így 
átalakulásukat eszközlő tényen alapuló függő viszonyát értjük. 
E fogalomban tehát három mozzanatot különböztetünk meg : 
a) az összekötő cselekmény (actio unitivá) : unio activa ; ez érte-
kezésünk folyamán nem érdekel bennünket közelebbről ; 
b) az egyesülő alanyok átalakulása : unio passiva ; ez foglal-
koztat bennünket hosszasabban. E két mozzanat teszi ki az 
unio in fieri-t ; c) az ebből származó függő viszony (relatio) : 
unio formális seu in facto esse. E három mozzanaton kívül 
nézetünk szerint más nem szükséges, bár mások egyebet is 
kívánnak. 

2 A malaszt eszközölte benső átalakulás tárgyalásánál 
a következő, Jo. a. S. Th.-tól in I—II. disp. XXII. a. 1. n. II. 
adott sorrendet tar t juk: «Suppono plures etfectus conferri 
subiecto per istam formám, quae est gratia sanctificans. 
Primo enim elevat animam in ordine supernaturali et facit 
illám participative divinam ; secundo reddit hominem gratum 
et dilectum Deo ; tertio emundat a peccato et rénovât seu 
rectifïcat hominem interius ; quarto facil filium adoptivum 
tribuendo ius ad glóriám, tamquam haereditatem ; quinto 
habet Deum inhabitantem in nobis». 

3 Denz. 238. 
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solja, ezen személyes szentség eszközölte deiíicatio 
mibenlétének megállapításánál két főbb szempontra 
kell tekintettel l ennünk: a) Krisztus emberi termé-
szetének, bj cselekvésének részességére az isteni 
természetben és cselekvésmódban. Annyiban beszél-
hetünk tehát Krisztus szentségéről, már a gratia 
uiiionis folytán, függetlenül minden egyéb megszen-
teléstől, amennyiben e kettő az említett egyesülés 
következtében átalakul, illetőleg kiemelkedik a maga 
természetes alacsonyságából s a természetfölötti 
rendbe lép be. 

Az első szempont tárgyalásánál azon alapigaz-
ságból kell kiindulnunk, hogy Krisztusban az örök 
Ige oly szerves egységet (unum per se) alkot az 
emberi természettel, amely a test és lélek alkotta 
egységtől csak annyiban különbözik, hogy míg ez 
egységes, önállóan működő természet megalkotására 
irányul, addig amaz két természetnek egyetlen, 
önállóan létező és működő személyi egységét hozza 
létre. A Szentatyák után szent Tamás felhívja ügyel-
ni tinket, hogy a teremtett dolgok között a test és a 
lélek egyesülése a leghasonlóbb az örök Ige és az 
emberi természet egyesüléséhez,1 amiért is ezen ana-
lógia alapján határozhatjuk meg legkönnyebben 
Krisztus emberi természetének személyes méltóságát, 
az isteni természetben való részességét — ftéwaiç-ét, 
deiíicatioját. Vessünk tehát egy pillantást a test és 
lélek viszonyára. 

A testet egy önálló szellemi állag informálja, tel-
jesen áthatja s azáltal, hogy az emberi természet 
tőle nyeri legjellemzőbb tulajdonságát (ultima for-
malitás) — az eszességet — a test ezen kiváló 
tökéletességben való részessége következtében mint-
egy túlemelkedik természetén s a lélektől való át-
hatottsága folytán egészen átszellemül, a mennyiben 
oly sajátságokat nyer és olyan működéseket végez, 
amelyek faji különbséget idéznek elő közte és a 
többi lények testi része között s amelyek a 
lélek szellemi voltához állanak legközelebb.2 Más 

1 «In omnibus autem rebus ereatis nihil invenitur huic 
unioni tam simile, sicut unió animae ad corpus». C. gent. IV. 
cap. 46. 

2 A lesten természetesen nemcsak a szorosan vett corpust 
értjük, hanem mindazt, a mi az ember alsóbb természetéhez 
tartozik. így aztán tételünk egészen világos. Tény az, hogy 
az emberi test lényegesen különbözik minden alsóbb rendű 
lényétől ; tény az, hogy a testi szervekhez kötött képességeink 
lényegesen túlhaladják az állatokéit. Gondoljunk csak érzéki 
törekvésünk participative liber voltára s mindjárt belátjuk a 
lest átszellemülésének tényét és mibenlétét, ami nem a test 
lényeges tulajdonságainak tönkretételét jelenti, hanem meg-
nemesitésüket, felsőbb rendbe való fölemelésüket. Eszerint 
két mozzanatot különböztetünk meg a test átszellemülésében. 
Az egyik a testnek a szellemi lélektől való áthatottsága 
(commeatio) : ez kölcsönöz a testnek emberi és az egész 
suppositumnak személyi méltóságot; a másik pedig a lélek 
működésmódjában való részessége, részben azáltal, hogy 
eszközül szolgál neki működései végzésében, részben azáltal, 
hogy mint megfelelő eszköz (instrumentum proportionatum) 

szóval a test és lélek eme kölcsönös commeatio-ja 
nemcsak azt eredményezi, hogy a test a «szellemé» 
legyen, hanem azt is, hogy «szellemi»-vé — helye-
sebben átszellemült-té legyen, már csak azért is, 
mivel minden dolgot legjellemzőbb sajátságáról 
szoktunk nevezni s így az emberben is •— a lélekhez 
való közelség viszonyában — mindent szelleminek 
s az eszes természet többé-kevésbé részesének kell 
mondanunk. 1 E két alkotó részből továbbá egyetlen 
substantiális és suppositalis egység keletkezik. E sup-
positalis egységet épen az említett legjellemzőbb 
tulajdonság miatt nem suppositumnak mondjuk, 
hanem e különös méltóság kifejezésére személy 
elnevezéssel illetjük.2 Ezen tények alapján általános 
tétel gyanánt mondhat juk ki, hogy az alsóbbrendű 
lény a felsőbbrendűvel való egyesülés következté-
ben — az egyesülés természete szerint — részt vesz 
a felsőbbrendű lény létében, természetében és mél-
tóságában. — Mivel pedig a test a lélek eszköze cselek-
vésében, szükséges, hogy e tekintetben is alkalmaz-
kodjék ill. alkalmaztassék a lélek természetéhez s követ-
kezőleg nemcsak az átszellemülés értelmében vegyen 
részt a lélek természetében, hanem oly magasabb 
fokú működéseket is végezzen, amelyek a lélek 
alkalmas eszközévé teszik. Eszerint a test a lélekkel 
való egyesülés következtében bizonyos, természetét 
felülmúló méltóságot nyer, másrészt pedig a lélekhez 
való alkalmazkodása folytán a lélek természetéhez 
és méltóságához illő változásokon megy keresztül. 

Ugyanezt kell állítanunk Krisztus emberi terme-
sze léről is. Az örök Igével való személyes egyesülés 
és a belőle folyó szentség ugyanis az emberi ter-
mészetnek valóságos isteni méltóságot kölcsönöz, 
másrészt pedig az isteni Személyhez illő változások 
folytán egyes képességeire nézve is kiemelkedik ala-
csonyságából s Istenéhez hasonló sajátságokban 
részesül. 

Állításunk első részének igazolására először is 
arra hivatkozunk, hogy az isteni Személy nem ke-
vésbé hat ja át Krisztus emberi természetét, mint a 
lélek a testet, következőleg ugyanolyan jogcímen 
mondhat juk ez emberi természetet isteninek3 (deili-
cata-nak), mint a testet szelleminek, átszellemültnek. 

a saját természetét túlhaladó s a lélekét megközelítő műkö-
déseket végez. Mindezt megtaláljuk Krisztus emberi termé-
szetében is az isteni Személyhez viszonyítva. 

1 A lélektől legtávolabb álló képességek (pl. a potentia 
vegetativa) csak annyiban részesülnek az eszesség és szelle-
miségben, hogy működésük magasabb i'okú s legalább is 
terminative fajilag különböző az alsóbbrendű állatokétól. 

2 «Quia magnae dignitatis est in rationali natura sub-
sistere, ideo omne individuum rationalis naturae dicitur per-
sona». S. Th. 1. Q. 29. a. 3. ad 2. 

3 Jobb kifejezés hiányában használom ezt a könnyen 
félreérthető szót, de amint fejtegetésem mutatja, egészen 
helyes értelemben. Nem értek rajta mást, mint az emberi 
természetnek az isteni Személyben való subsistentiális ánálló-
sulását s az örök Igéről az emberi természetre átáradó mél-
tóságot. Helyesebb és magát a dolgot is jobban kifejező 
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Ezen utóbbi tételünk bizonyítására a következő 
körülményekre hivatkozunk. A természet és személyi 
lét között épen olyan szoros, szerves egység van, 
mint a test és lélek között.1 Igaz ugyan, hogy nem 
szabad a személyiséget oly módon elképzelnünk, 
mintha a természetet úgy informálná, mint a lélek 
a testet, vagy, hogy olyan subtantialis sajátság 
lenne, amely a természetnek hasonló praedicamen-
talis jelleget kölcsönözne, mint az «eszesség» az 
emberi természetnek, mindazáltal, ha meggondoljuk, 
hogy általa nyer a természet önálló, befejezett — 
létében és cselekvésében minden egyéb lénytől füg-
getlen teljességet és határoltságot (bár nem egyedi-
séget), azonnal belátjuk, hogy a természetet oly 
mélységesen, hogy úgy mondjam, minden izében 
át kell hatnia, amint azt a szerves egységként (unum 
per se) létező és működő alany konstitutio-ja csak 
megkívánja. Még feltűnőbb ez egység, ha a subsis-
tentia (személyi lét) eredetére gondolunk. Ez ugyanis 
nem kívülről jövő, hanem a természetben gyökerező 
s belőle oly természetes folyományképen eredő 
tökéletességet jelent, mint pl. a természetből az 
ilyen folyományképen eredő értelem és egyéb sziik-
ségképeni sajátság. Ennélfogva oly nagy és ter-
mészetes a természet alkotó részeinek (aktiv) törek-
vése a saját önálló lét- és cselekvésre képesítő 
tényező eredeztetésére,2 hogy a természet Urának 

tenne az «átszellemült» mintájára készült szó, mint pl. a 
német vergöttlicht, Durchgottetsein, Eingegottetsein. L. Schee-
bennél Dogm. V. Buch. § 246. n. 913. 

Okoskodásomat arra a kétségbevonhatlan igazságra ala-
pilom, hogy az örök Ige Krisztus emberi természetében oly 
tényező helyét pótolja, amely a természetből ered s vele 
mélységes egységet alkot. Ha már most magasabb személyi 
lét foglalja el helyét, ennek a magasabb személyi létnek ter-
mészete ad az így megalakult é/í-nek határozottságot és leg-
jellemzőbb sajátságot, amelyről az egészet szoktuk nevezni, 
így Krisztus en-jében is méltán nevezhetjük az isteni Sze-
mélyről, mint legjellemzőbb sajátságról, az emberi termé-
szetet— isteninek, Istentől átliatottnak. «Ex hoc ipso humana 
natura dignior est in Christo, quam in nobis, quod in nobis, 
quasi per se existens propriam personalitatem habet, in 
Christo autem existit in persona Verbi; sicut etiam esse 
completivum speciei pertinet ad dignitatem formae : tamen 
sensitivum nobilius est in homine propter con iunctionem 
ad nobiliorem formám completivam, quam sit in brato 
animali, in quo est forma completiva.» S. Th. III. Q. 2. a. 2. 
ad. 2. Ezen isteniség közelebbi meghatározása egyik legér-
dekesebb problémája az entologiai elemzésnek. 

1 Természetesen csak bizonyos irányban — hiszen ana-
lógiával van dolgunk. Az utóbbiban unitas per se naturae 
et suppositi az előbbiben csak unitas suppositi áll előttünk. 
V. ö. M. De Maria : Phil. Perip. Scholast. Phil. prim. pars. 
II. Q. III. a VII. 

2 A subiectum connaturale kétféle megkülönböztetésére 
mégegyszer szükségünk lesz értekezésünk folyamán, azért 
mindjárt ide iktatjuk. A természetet a subsistentia subiectum 
connaturale-jénak mondjuk. «Connaturale dicitur dupliciter: 
Uno modo, quasi connaturaliter active, sicut subiectum res-
pectu passionis dimanantis a se ; alio modo connaturalitate 
quasi passiva, ut diaphanum respectu lucis». Jo. a S. Th. 
de Incarn. disp. 9. a. 3. n. 11. (VIII. 243.) Az első esettel van 

egészen különös — tehát csodálatos — közbenlépése 
nélkül meg nem akadályozható a saját subsistentia 
aktiv eredeztetése. Másrészt pedig, mivel a subsis-
tentia nem jelent új — a természettől praedica-
mentalis különbséggel elválasztott tökéletességet» 
hanem a substantia-ra visszavezetendő actus sub-
stantialis-t, amelyhez a természet potentia viszony-
ban áll, e kettőből oly egymástól áthatott szerves 
egységnek kell előállania, aminő a megvalósított 
lehetőségben (potentia actuata) áll előttünk.1 

Ha tehát azt állítjuk, hogy a subsistentia a 
természetet határolja ( terminus naturae), ezzel csak 
azt akar juk hangsúlyozni, hogy általa nyer a termé-
szet határozott, önállóan létező és működő alany 
jelleget vag}' még pontosabban azt, hogy a subsis-
tentia zárja be a természet kifejlődését, ez az utolsó 
a természetből eredő, s a természethez, mint ilyen-
hez tartozó tényezők közül (utána már csak az 
ult imus actus — az esse következik, amely m á r 
egészen a természeten kivül esik), de semmiképen 
sem akarunk e kifejezéssel olyan szerepet jelölni, 
mintha a subsistentia csak felszínén érintené a 
természetet. Eszerint a természet és személyiség 
közötti viszonyt nem bizonyos többé-kevésbé mecha-
nikus össze- illetőleg egymáshoz tartozásban kell 
keresnünk, hanem azon szerves összeköttetésben, ill. 
egységben, amelynek következtében az én2 — az 
önállóan létező és működő alany konstituálódik. Más 
szóval a személyi lét hozzátartozik az én konstituti-
ójához, vele együtt alkot egyetlen substantialis, 
helyesebben subsistentialis egészet. 

Amily maguktól értődő elvek ezek, lia a ter-
mészetes rend önálló alanyait elemezzük, époly 
fontos hangsúlyozásuk Krisztusnak a gratia unionis-on 
alapuló személyes méltóságának megállapításánál. 
Ezt tehát nem az emberi természetnek az örök 
Igéhez való száraz, mechanikus hozzátartozandó-
ságában kell keresnünk, hanem abban a csodálatos 

dolgunk, lia a subsistentia a természet rendje szerinl ered 
magukból a természetet alkotó benső tényezőkből. A máso-
dikkal, ha a természetes subsistentia helyét felsőbb személyi 
lét pótolja. Ez esetben a természet nem eredezleti a subsis-
lentiát, hanem fölveszi, mintegy magába szívja. 

1 Innen van, hogy a thomisták nem olyan reális különb-
séget állítanak a természet és subsistentia között, minő pl. 
a tömeg (quantitas) és állag (substantia) között van, hanem 
«suppositum et natura se liabent, ut includens et inclusum». 
Jo. a. S. Th. in I. disp. 4. a. 1. n. 29. (I. 562.) V. ö. Caietan in 
III. P. Q. II. a 2. 

2 Ha Krisztus e'n-jéről beszélünk nem a modernek ön-
tudatát, vagy hasonló dolgokat értünk rajta, hanem azon 
subsistentialis egészet, amely az isteni személyből és az 
emberi természetből alakul meg. »Humana natura in Christo, 
quamvis sit substantia particularis, quia tamen venit in unio-
nem cuiusdam completi, scilicet totius Christi, prout est 
Deus et homo, non potest dici hypostasis vei suppositum; 
sed il lud completum, ad quod concurrit, dicitur esse hypos-
tasis, vei suppositum» s ezt mondjuk Krisztus én-jének, ennek 
a konstitutiójába lép be az örök Ige. S. Th. III. Q. II. a. III. ad 2. 
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szerves egyesülésben, melynél fogva az isteni Személy 
Krisztus e'/í-jének konstitutiojába lép, az emberi 
természettel subsistentialis egységet és egészet alkot, 
s ennek következtében az emberi természetet a szó 
igazi értelmében istenivé (deificata) teszi. 

A többször említett személyes egyesülés követ-
keztében az örök Ige mindenek előtt belép Krisztus 
r/j-jének konstitutiojába. Ez igen természetes, hiszen 
olyan tényezőnek helyét pótolja, amely az emberi 
természetet én-né, önállóan létező és működő alannyá 
teszi. Ennek következtében époly mélységesen át kell 
hatnia az emberi természetet, épen oly (subsisten-
tialis) egységet kell vele alkotnia, mint ahogyan a 
lélek áthatja a testet (hiszen a lélek révén nyer a 
test is személyi méltóságot,) s mint aminő egységet 
alkot a test a lélekkel. Továbbá az örök Ige az 
emberi természet legmélyén gyökerező subsistentialis 
sajátság helyét pótolja. Krisztus í ;/í-jének e csodá-
latos megalakulásánál azonban az emberi természet 
nem játszik aktiv szerepet, mint a természetes 
személyi lét eredeztetésénél s a természetszerű én 
megalkotásánál, hanem passive veszi fel az isteni 
személyiséget. Ennek a passiv felvételnek (az isteni 
Személynek mintegy a természetbe való beszivó-
dásának) époly mélyre kell hatnia, mint amily 
mélységből ered a természetes személyi lét, s a termé-
szettel époly szerves egységet kell alkotnia, mint a 
természetes személyi léttel. Emiatt az isteni Személy-
nek — hogy kipótolhassa a természetes személyi lét 
helyét — épúgy át kell hatnia a természet legbensőbb 
alkotó részeit, mint ahogyan a belőlük származó 
természetes, személyi lét tenné, ill. aktuálná őket, 
vagy mint ahogyan a lélek áthatja a testet, úgy 
hogy ennek alapján Krisztus emberi természetét 
nemcsak Istenhez tartozónak, hanem valóságban 
Istentől áthatottnak, isteninek kell mondanunk és 
pedig, a mint látjuk, egészen hasonló jogcím alapján, 
amelyen a lélektől áthatott testet átszellemültnek, 
szelleminek mondjuk. Természetesen sohasem szabad 
szem elől tévesztenünk, hogy analógiával van 
dolgunk, a mennyiben a lest az említett átszel-
lemülés következtében — épen mivel egy termé-
szetté forr össze a lélekkel — annyira kilép termé-
szetéből, hogy fajilag különbözik az alsóbbrendű 
lények testétől, Krisztus emberi természete azonban 
az Istentől való áthatottság következtében nem 
veszíti el faji sajátságait, hanem csak, hogy úgy 
mondjam, még szellemibbé válik, még kevesebb 
raj ta a földi, az anyagias, az egészen természetszerű, 
mint a többi emberek természetén úgy, hogy ebben 
az értelemben is igaz az apostol szava: «secundus 
homo de coelo coelestis» (I. Kor, 15. 47.) 

Ez az, a mit az Atyák az istenség és emberség 
csodálatos commeatiójának, TOptyijprjatç-ének mon-
danak. «Illud autem (quod Apoll, obiiciunt) — 
jegyzi meg a nagy Theologus «secundus homo 
coelestis» exist imandum est dictum propter unionem 

cum coelesti . . . commixtis videlicet, ut naturis, ita 
etiam appellationibus, atque ratione concretionis in 
alterutram commeaniibus.»1 Ez a titokzatos -^Lyßpy^'.q 
a megtestesülés titkának egyik legelrejtettebb pontja 
s nagyon nehéz róla világos fogalmi képet alkotni. 
Ha azonban szemmel tartjuk a test és lélekről veti 
hasonlatunkat s a kettőnek a commeatióját, fogalmi 
képünk meglehetősen fedi a valóságot, bár mögötte 
marad. IIa továbbá saját tapasztalatunkat hívjuk 
tanuul s meggondoljuk, hogy mily bensőségesen 
tartozik hozzánk mindaz, ami en-ünket alkotja, 
minden nehézség nélkül belátjuk, hogy az isteni 
Személy, aki nemcsak hozzátartozott Krisztus én-
jéhez, hanem épen ilyen énné tette, legalább is 
annyira áthat ja az emberi természetet, mint a test 
a lelket s olyan szerves egységei alkot vele, mint a 
test a lélekkel.2 «Id quod erat exinanivit; id quod 
non erat assumpsit, non duo factus, sed unum ex 
duobus fieri sustinens. Ambo enim Dens (vagyis 
unum quod Deus est constituunt), n imirum id, quod 
assumpsit et quod assumptum est, duae naturae in 
unum concurrentes, non duo filii.3 

Ezen commeatio és egység alapján könnyen 
érthető Krisztus emberi természetének -uéwaiç-a, dei-
ficaliója. «Deificari idem est ac fieri Deum: mondja 
szent Tamás 4 vagyis «ex illa susceptione Incarnatio-
nis factum est ut homo essel Deus et Deus esset 
homo».5 Még közelebbről: «humana natura non 
dicitur essentialiter dea, sed deificata, non quidem 
per conversionem ipsius ad divinam na turam sed per 
coniunctionem ipsius ad divinam na turam in una 
hypostasi.»6 Krisztus emberi természetét azért mond-
hat juk tehát egészen különös és valódi értelemben 
isteninek, mivel az isteni természetben, a természet-
fölötti rendben való részessége egész természetére 
kiterjed. Továbbá ezen természetfölöttiség az emberi 
természet egyik lényeges subsistentialis tényezőjének 
az örök Ige által történt pótlása következtében az 
egész természetét közvetlenül áthatja és kiemeli 
alacsonyságából. E miatt Krisztus p/ijének legjellem-
zőbb tulajdonságát ép oly joggal kereshetjük az isten-
ségben, mint a hogyan az ember természetét az eszes-
ségben. Amint tehát az eszességről nevezzük az egész 
emberi természetet s ennek tulajdonságaiban részi 

1 Greg. Naz. ep. 1 ad Cledonium. Idézi Scheeben Dogm. 
5. Buch. n. 195. 

2 V. ö. S. Th. III. Q. 17. a. 1. Utrum Christus sit unum 
vet duo. A többek közt: «Quia duae naturae non praedi-
canlur de Christo, nisi prout significantur in supposito, 
oportet secundum rationem suppositi praedicari de Christo 
unum, vel duo. — — — quia vero nos ponimus in Christo 
unam personam et unum suppositum, sequitur, quod dicamus, 
quod non solum Christus est unus masculine sed etiam, 
quod est unum neutraliter». 

9 Greg. Naz. or. 31. C. Scheeben i. h. 
« S. Th. III. Q. 16. a 7. ad 3. 
!i Ib. ad 2. 
6 Ib. a. 3. c. 
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vesz alsóbb természetünk is, úgy mindazt, ami Krisztus 
én-jéhez tartozik, az istenség, mint legjellemzőbb 
sajátság alapján, méltán mondha t juk isteninek, amely 
isteniség, amint látni fogjuk, nemcsak viszonylagos 
méltóság, hanem bizonyos «melioratio» a lakjában is 
átárad emberi természetének képességeire is. 

Amint tehát a test azáltal szellemül át, hogy 
szellemi tényezőt vall bensőségesen a magáénak s 
ilyennel alkotja meg az ember substantialis és sub-
sistentialis egységét, úgy Krisztus emberi természete 
is azáltal lesz istenivé, azáltal lép be a természet-
fölötti rendbe s ju t az istenség «közelébe», hogy 
magát az isteni Személyt, tehát a legfőbb természet-
fölötti tényezőt vallja bensőségesen a magáénak s 
á í - jé t alkotó tényezőnek. 

Ezen elvek a lapján természetesnek találjuk, ha 
az Atyák a csodálatos egyesülést commixtiónak 
mond ják s egész megfelelő hasonlatok, midőn e 
9-éwaiç-t TOjpwcjcç-a vas áttüzesedése alakjában állítják 
szemünk elé. Az emberi természetnek említett át-
halottságát ugyanis oly mélységesnek kell gondol-
nunk, mint aminő a vegyült dolgok egysége vagy a 
vasnak a tűztől való áthatottsága. Ebből lát juk 
továbbá, hogy amint a vas természetének romlása 
nélkül részesül a tűz sajátságaiban, úgy Krisztus 
embersége is az isteni természetben és cselekvés-
módban. Világossá teszi ez előttünk fönnebbi állí-
tásunkat is, hogy a gratia unionis következtében 
sokkal nagyobb, sokkal mélységesebb az emberi 
természet benső átalukulása, mint a léleké a gratia 
habitualis következtében, mert sokkal nagyobb és 
szervesebb az egység az örök Ige és az emberi ter-
mészet között, mint a lélek és a megszentelő malaszt 
között és ami fő, sokkal nagyobb az emberi termé-
szet méltósága Krisztusban, mint a megszentelt lélek-
ben. Az utóbbiban ugyanis a természetfölötti isteni 
méltóságnak csak árnyéka áll előttünk, míg Krisztusban 
a valóságos isteni méltóságnak osztályrészese az emberi 
természet. Ebben a személyes isteni méltóságban kell 
lá tnunk Krisztus szubstanciális szentségét, amely, 
amint látjuk, nem külső, morális megnemesitésen 
(dignificatio), hanem a szó igazi értelmében vett 
ëvwatç cpuatxíj-n alapul, mert az örök Ige személye úgy 
egyesül az emberi természettel, hogy a természet 
egyébb fontos követelményének helyét pótolja ki. 

Egészen más színben állana előttünk ez a dei-
ficatio, ha Krisztus oly alakban jelent volna meg 
közöttünk, aminőben apostolai látták a hegyen. 
Ámde teste szerint hozzánk hasonló viator volt s így 
emberi természetének ftàwcjiç-ét mi csak árnyékban, 
többé-kevésbbé megfelelő analógiában látjuk. Mindez 
azonban elég ahhoz, hogy fogalmat alkothassunk 
emberi természetének a természetfölötti rendben 
való részességéről s beláthassuk, hogy sokkal jobban 
kiemelkedik alacsonyságából, sokkal nagyobb méltó-
ságot nyer a gratia unionis következtében, mint 
a test a lélekkel való egyesülés, s a lélek a megszen-

telő malaszt által. Ez a méltóság az, amely meg-
különbözteti Krisztust a többi embertől, akikkel 
közös természete van, ez emeli az angyalok fölé, 
akiknek természete felsőbbrangú az ő emberi tei-
mészeténél. Az istenségtől való ezen áthatottságban 
s a belőle folyó méltóságban látom Istenhez való 
ama közelségét, amelyre gyakrabban hivatkozik szt. 
Tamás s amelyre a bevezetésben utaltam. Oly 
közelség ez, amelv bár az emberi természet miatt 
mindig végtelen távolságot jelent Istentől, de más-
részt a vele járó, nemcsak morális, hanem valósá-
gos és személyi méltóság miatt azonos Isten méltó-
ságával, úgy, hogy a teremtmények részéről ugyan-
azon imádás és hódolat illeti meg az így deificált, 
istenivé vált emberi természetet, amellyel magának 
Istennek tartoznak. 

Ebből látjuk továbbá, hogy a Krisztus személyes 
szentségén nem az isteni szentség — mint ilyen — 
közlését értjük, hanem tisztán csak az emberi ter-
mészet személyes teljességét és határoltságát az örök 
Ige személye által.1 Ennek folytán ugyanis maga az 
istenségnek «legtisztább, végtelen és változhatlan 
tökéletességén alapuló fönsége»2 lép Krisztus rá-jének 
konstituciójába s így nemcsak egyszerűen magában 
hordja, hanem bensőségesen magáénak vallja min-
den szentség és malaszt kútforrását, tehát magát 
a legtökéletesebb és leglényegesebb szentséget és 
malasztot. 

Említettük továbbá, hogy a test az átszellemülés 
következtében magasabblökú működéseket végez, 
mint természete megköveteli s oly sajátságokat nyer, 
amelyek a létekéihez állanak legközelebb. A lélek is 
természetét túlhaladó életerőt nyer a megszentelő 
malaszt révén, úgy, hogy nemcsak azáltal lép ki ter-
mészetes alacsonyságából, hogy magasabb (partici-
pative) isteni pr incípium hat ja át, h a n e m azáltal is, 
hogy egyes képességei e magasabb tényező, illetőleg 
az isteni behatások alkalmasabb eszközeivé lesznek. 
A testnél egészen szembetűnő az átszellemülés e 
megnemesítő hatása. Alsóbb törekvő képességünk 
(appetitus sensitivus) a szabadságnak bizonyos for-
má jában részesül azáltal, hogy a szabad akarat köz-
vetlen s ellenállásra is képes eszköze. Érzéki meg-
ismerésünk a maga módja szerint egészen megköze-
líti értelmi megismerésünket s az általa szolgáltatott 
érzéki kép is annyi általános vonást tartalmaz, hogy 
az értelem minden nehézség nélkül fölhasználhatja 
őket, illetőleg általok és szerintük kormányozhat ja a 
maga és a többi képesség működését (gondoljunk 

1 «Est ergo torma sanctiflcans ipsa personalitas rela-
tiva Verbi, non quatenus communicat sanctitatem increatam 
naturae humanae, quae illi omnino incommunicabilis e s t . . . 
sed quatenus est medium et id in quo unitur natura humana 
divinitati et fit consortium divinae naturae cum humana in 
unitate Personae in ordine ad bene operandum.» Jo. a S. Tli. 
de Inc. disp. VIII. a. 1. n. 44, 45. 

2 Sclieeben. Dogm. V. Buch § 246, n. 916. 
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csak például az okosság erényére, a hol ez egészen 
föltűnő).1 Hasonlóképen a megszentelt lélek képes-
ségei is részt vesznek Isten cselekvésmódjában 
az isteni erények, de főleg a Szentlélek ajándékai 
által. 

Az átalakulás ezen módját Krisztus emberi ter-
mészetének deificátiójánál is meg kell találnunk. 
Szent Tamás gyakran hangoztatott elve szerint: 
«Omne quod movetur, necesse est proport ionatum 
esse motori»2 érthető minden alsóbb rendű lény alkal-
mazkodása a felsőbb lényhez, amellyel egyesül. Ha 
már most az emberi természet egyesülése az örök 
Igével sokkal bensőbb, mint a megszentelő malaszt és 
a lélek egyesülése és ha bensőségre nem áll a test és 
lélek egyesülése mögött, akkor bátran állíthatjuk, hogy 
ez i rányban való átalakulása is sokkal közelebb hozza 
az isteni sajátságokhoz, mint a megszentelő malaszt 
a lelket és a lélek a testet a maga sajátságaihoz. Szent 
Tamás az emberi természet ez átalakulását a ruháról 
vett példával világítja meg. Amint ugyanis a ruha alkal-
mazkodik az ember testéhez s fölveszi annak alak-
ját, úgy Krisztus emberi természete is, amely az 
istenségnek legközvetlenebb eszköze, alkalmazkodik 
az isteni személy sajátságaihoz, est meliorata — a 
mint mondja hogy egyrészt semmi se marad jon 
az emberi természeten, ami tökéletlenséget jelen-
tene, vagy a személy fönségével nem férne össze, 
másrészt pedig oly pozitiv sajátságokban részesül, 
amelyek alkalmassá teszik az isteni személy akara-
tának m egval ósi tására .3 

A gratia unionis következtében e szerint minden 
elmarad Krisztus emberi természetéből, a mi töké-
letlenségetjelent (tudatlanság, állhatatlanság stb.), vagy 
nem tartozik az emberi természet valóságához (pél-
dául a bűn).4 Az pedig, a mi hozzátartozik termé-
szetünk valóságához, de könnyen rendetlenségbe 
csap át, csakis legtökéletesebb oldala szerint talál-
ható meg az Istenemberben, például a szenvedélyek. 
Hésztvesznek e benső átalakulásban, illetőleg töké-
letesbedésben egyes képességei is. Értelme a leg-
tökéletesebb, akarata a legerősebb, sőt bizonyos tekin-
tetben mindentudó és mindenhatónak mondható, 
amennyiben természetes ismeretei kiterjedtek min-
denre, amit az emberi értelem természetes uton 

megismerhet1 akarata pedig mindent megvalósítha-
tott, a mit ember megvalósíthat.2 

Az emberségének főleg természetfölötti átalaku-
lásáról alkalmasabb helyen még szólani fogunk. 
Amit mondottunk, elegendő ahhoz, hogy Krisztus 
emberi természetének a megszenteléssel j á ró benső 
átalakulásáról fogalmat alkothassunk. Hogy mily 
benső ez az átalakulás, megvilágítja az, amit az 
emberi természetnek az isteni személytől való át-
hatottságáról mondottunk. Mily mélységes és valódi, 
bizonyítja az ezen áthatottságon alapuló subsis-
tenciális egység közte és az örök Ige között, úgy, 
hogy belőle épen olyan valódi isteni méltóság szár-
mazik át az emberi természetre, mint aminő emberi 
és személyi méltóság a lélektől áthatott s vele egy-
seget alkotó testre. Az egész emberi természetet köz-
vetlenül érintő benső átalakulás ez, nem mint a 
megszentelő malaszt lelkünkbe öntésénél, amely a 
a lélekben székelvén csak közvetve éri természetün-
ket. E tekintetben tehát Krisztus megszentelésél 
sokkal felsőbbrangúnak kell mondanunk a miénk-
nél, s így az C) részessége a természetfölötti rendben 
végtelenül túlhaladja a mienket. Ebből látjuk továbbá, 
hogy Krisztus emberségének viszonya Istenhez sok-
kal bensőbb, mint a megszentelt léleké s hogy míg 
mi csak távoli összeköttetésben állunk Istennel 
( instrumentum separatum), addig Krisztus a legköz-
vetlenebb közelségből ( instrumentum coniunctum) 
nyeri az isteni behatásokat. Horváth Sándor O. P. 

Az argyasi püspökség alapításáról. 
Jelen értekezésemnek nem az a célja, hogy a rég 

feltalált történeti tényeket ú j ra feltaláljam és azokat 
a magaménak hirdessem; hanem az, hogy Karácsonyi 
János könyvének3 adatait az argyasi püspökség ala-
pításáról felújítsam és kibővítsem azon adatokkal 
és feljegyzésekkel, a melyek az argyasi püspökség 
«commune servitium»-airól szólnak. 

Az argyasi püspökség alapításáról szóló adatok 
kerülő úton jutot tak el hozzánk; német, lengyel és 
román irók nyomán, ezekből közölte Bunea Ágost 
dr. «Jerarchia Bománilor din Ardeal si Unoaria» ) o 
cimű könyvében. Pedig megvan ez a közlés Pesten 

1 S. Th. H—II. Q. 47. a. 3. ad 3. 
A törekvő képességre nézve helyesen jegyzi meg. Jo. 

a. S. Th. in I—II. disp. XI. a. V. n. 36. (VI. 70) : «appetitus 
sensitivus libertatem participât et intrinsece earn habet ex 
eoniunctione ad animam rationalem, quae non despotice, sed 
politico obedit voluntati». 

2 I—II. Q. 68. a. 1. c. 
3 «Vestimentum mutatur, quia scilicet formatur secundum 

figurám eius, qui induit ipsum, quia sua forma non mutatur 
propter vestimentum, et similiter humana natura assumpta 
a Verbo Dei est meliorata ipsum autem Verbum Dei non est 
mutatum.» III. Q. 2. a 6. ad 1. 

4 Minderről v. ö. III. Q. 14—15. 

1 «Sicut per scientiam inditam scivit anima Christi 
omnia illa, ad quae intellectus possibilis est quocumque 
modo in potentia; ita per scientiam acquisitam scivit omnia 
illa, quae possunt sciri per actionem intellectus agenlis.» 
III. Q. 12 a. 1. c. 

3 «Quidquid voluit potuit ; non enim conveniret sapien-
tiae eius, ut aliquid vcllct per se facerc, quod suae virtuti non 
subiaceret.» III. Q. 13. a 4. c. Erre a korlátolt mindenhatóságra 
Krisztus emberségének főleg a contrarietas voluntatuni meg-
akadályozása, illetőleg egészen természetszerű kizárása miatt 
volt szüksége. 

3 Karácsonyi : Az argyasi (argesi, ardsisi) püspökség. 
Bpest. 1905. 
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is, az egyetemi könyvtár egyik kéziratgyüjteményében, 
Kaprinay István tudós jezsuita kivonatában. Ha Bunea 
közlését összehasonlítjuk Kaprinay-éval, akkor elleni-
mondást találunk a kettő között.1 Ugyanis Bunea 
közlésében az van, hogy 1380-ban, uralkodásának 
4-ik évében, alapította VI. Orbán az argyasi püspök-
séget. Ez azonban ellenkezik azon tudósítással,2 hogy 
a Szörényi püspök 1382. márciusában «Maior Vala-
chia»-ban papot szentel. Ha Kaprinay közlését vizs-
gáljuk, azonnal látjuk, hogy Buneá-é nem fedi a 
valóságot. Kaprinay ezt í r j a : «Urbanus VI., septimo 
Idus May, pontificatus sui anno 4-o erexit locum de 
Arges in civitatem in Valachia maiori et ad instan-
tiam Ludovici regis Hungár iáé . . . » 3 Mivel pedig VI. 
Orbánt 1378-ban választolták pápává, uralkodásának 
negyedik éve semmiesetre sem lehetett 1380, hanem 
csakis 1382. így megszűnik az ellentét a szörényi püspök 
levele és az argyasi püspökség alapítása közt. Ugyanis 
a szörényi püspök levele márciusban kelt, míg az 
argyasi püspökséget má jusban állították fel, még 
pedig Nagy Lajos kérelmére. Ez fontos, mivel az 
1374—86-ig terjedő időről eddig alig van valami 
adatunk. 

Az argyasi püspökség alapítása azonban fényes 
bizonyítéka annak, hogy Havasalföld ekkor is a 
magyar korona ura lma alá tartozott. 

Végül szóljunk még az argyasi püspök «commune 
servitium»-airól.4 Az argyasi püspökség «commune 
servitium»-a valószínűleg sohasem volt pontosan 
megállapítva. Ugyanis Ófalvi János 1419. okt. 20-i 
kötelezvényében ezl m o n d j a : «obtulit 66 tl. et duos 
tertios alterius similis tloreni ét in totum illud plus, 
ad quod dicta ecclesia reperiretur taxata seu taxari 
debere».5 Ugyannyi fizetésére kötelezték magukat 
Váczi Pál 1482. április 11-én6 és Hunyadi Pál 1421. 
junius 7-én.7 Richer Jakab 1458. má ju s 17-én8 ennek 
csak a felét fizeti. András püspököt 1396. október 
2-án9 és Dinstich Albertet 1409. április 14-én10 sze-
génységük miatt felmentik. Végül III. András 1495. 
má jus 6-án1 1 címzetes püspökségi ballistát fizet. 
A püspökség szegénységét mulat ja az is, hogy többen 
közülök máshol is végeztek egyházi teendőket.12 íme 
az argyasi püspökség alapítása is mutatja, hogy Havas-
alföld Magyarországhoz tartozott ebben a zavaros 
időben. T. L. 

1 Karácsonyi i. m. 4. 1. 
2 Székely Qklevéltár. 1. 78. Karácsonyi i. m. 4. 1. 
3 Karácsonyi i. m. 5. 1. 
4 L. Lukcsics József. Középkori pápai adókönyvek. Buda-

pest 1908. és röviden Kath. Szemle. 1909. 650. és köv. 
5 Lukcsics i. m. 8. 1. 
6 Lukcsics i. m. 8. 1. 
7 Lukcsics i. m. 8. 1. 
8 Lukcsics i. m. 8. 1. 
0 Lukcsics i. m. 8. 1. 

10 Lukcsics i. m. 8. 1. 
11 Lukcsics i. m. 8. 1. 
12 Karácsonyi i. m. 7. 1. 

Íz egyéniség elve. <ii-> 
(Princípium individuationis.) 

Nagyon nehéz különben megállapítani, mi a 
nousznak benső természete. Személyiség nem. Ön-
tudata és akarata nincsen. Azt hiszem, inkább a 
tudattalan és mégis célszerű cselekvések természeti 
erője, a melyekből a posteriori tűnik ki ama tudás 
és bölcsesség, a melyet a nousznak tulajdonítunk. 

Nousz nem egészen szellem, de nemis anyag. 
Valami a kettő közölt, rendkívül könnyű, mozgékony, 
önmagától mozgó, mint Herakleitosz tüze. Anaxagorasz 
tehát még anyagtalan szellemet nem ismer. A különféle 
dolgokban különböző mér tékben van elszóródva, mer t 
a mint az anyag, úgy a nousz is osztható, de minőségileg 
változatlan. Lényegében mindenüt t mint ugyanaz 
van jelen, csak más-más mértékben. 

Az egyéniség tehát az anyagvilág ősi, minőségi-
leg különböző magvaiban van lefektetve,1 a melyek 
a nousz indítására rendeződnek és kiképzik az élei 
változatos alakjait. 

Anaxagorasz gondolataiban a jövőre nézve igen 
termékeny mozzanatok lappanganak. Az anyagvilág 
különfélesége a rokon, ősi elemek csoportosulásából 
származik. Hozzájuk tapadnak azonban némi más 
természetű elemek. íme a különféleségek lehetősége-
De ezek az elemek nem teljesen különbözők, lénye-
gileg hasonlók, mint a khémiai elemek. íme az egy-
ség! S végül a nousz lesz később az alak (forma), a 
melynek természete mindig egyugyanaz, noha szám-
talan egyedben szóródik is szét. íme annak a magya-
rázata, mint lehet egy faj keretében számtalan 
egyén. Ezek a gondolatok Plátó lelkében aprózódtak 
fel és az anyag, alak és egyéniség új költői szemlé-
leléhez vezettek. 

3. Plátó költői lélek. A nagy világtani kérdése-
ket mélységes és fönséges szemlélődéssel éri el és 
szimbolikus alakban, a nagy hézagokat átröpülő szines 
képzelettel érzékíti meg. Elemezni nem szabad gon-
dolatait, mert minden illúziónk elvész s érezzük, 
hogy túlságosan festett világban járunk. 

Az előzőkből kivettük, hogy a bölcselet két 
világot különböztetett meg: az örök,el nem muló ,soha 
nem öregedő és érzékeink alá nem eső világot s a 
jelenségek tünékeny képsorozatát. E két világnak 
megfelelőleg kétféle tudás is van : a tiszta léteinek 
és a jelenségeknek ismerete. Csak az előbbi lehel 
igazi, állandó, föltétlen tudás. Az utóbbi ingatag, 
csalóka, hisz a jelenségek sem állandóak, nem min-
dig ugyanazok ; érzékléseink, tapasztalataink is bizony-
talanok, állhatatlanok. Szokratesznek igaza volt, mikor 
nem az érzéki ismeretekre, az egyesre, a folytonos 
változóra irányította a gondolkodást, hanem arra, a 
mi a jelenségek dacára is állandó, a mi magukat a 
jelenségeket hordozza, a mi az érzéki, a röpke észre-

1 Aristot. Phisica. I. 4. 
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vevéseknek is a bordáit alkotja. Mert mindenben 
van mulandó és á l landó; lényeg és tulajdonság. Az 
állandó, a lényeg alkotja ismereteink magvát, a 
fogalmakat. 

Plátó lelkét mámorossá tették a fogalmak és azokat 
megszemélyesítette, költői egyéniségekké alakította. 
Nem beszélt-e Anaxagorasz a nousznak szétszóródá-
sáról, a jelenségek mögött rejlő rendező erőről, min-
den rendnek, alakulásnak dinamikus benműködő 
értelmi központjáról? Ezek a fogalmak, az «eszmé-
nek» szikrái, mint önálló, mint egy igazi, anyagtalan 
világ szállnak föl az ő lelkében a jelenségek világából 
s azokban látja az eleai örök, változhatatlan létet; 
míg e világ csak árnyéka annak a fönséges, eszmei 
világnak, amely csak sejteti, amely kiváltja belőlünk 
az örök, el nem pusztuló eszmei világnak gondola-
tát. Kicsalja pedig azért, mert hisz bennünk is él 
egy «eszme», amely abból a «más» életből szakadt 
el és magával hozta onnan annak a szép világnak 
édes emlékét s ha rátekint a szem, «ez eszme», a 
tünékeny élet röpke szépségeire, mindegyikben az 
eszmét látja s rágondol búsuló lélekkel az el nem 
hervadó örök létre. A Phaidrosz,1 a Phaidon,2 a 
Menin,3 a Symposion4 az eleai öröklétet az eszmék 
világában keresi. 

Új szint nyernek az eszmék a Szophisztészben. Az 
örök nyugalomban, változatlanságban élő eszmék 
mozgalmas, röpke lényekké, erőkké fejlődnek ki s 
mozgás, élet, értelem, lélek lesz osztályrészük. Most 
már az eszme nem csak SVTWÇ 8V többé, hanem Sôvajjicç, 
a jelenségek belső célszerűsége és okszerűsége, mint 
Anaxagorasznál. így a jelenségek világa és az örök 
világ érintkeznek egymással s az utóbbi az előbbinek 
benső célszerűségévé (űnalitas), az utóbbi az előbbinek 
érzéki megjelenésévé fejlik ki. 

Mihelyt azonban a két világ között az ür hidat 
nyert s az eszmék és az érzékiség benső kapcsolatba 
léptek, felmerült a további kérdés, mily viszony van 
maguk az eszmék között? Az érzéki világ egyedeket, 
fajokat, nemeket tüntet föl. Vájjon ez a csoportosulás 
az eszmék világára nem alkalmazható-e? S Plátó 
csakugyan az egységesítést az eszmék világában is 
keresztül viszi s azok hierarchikus fokozatain fellen-
dül lelke a legmagasabb s a legáltalánosabb eszméhez, 
a jóhoz.5 A jó-fogalom, a piramis hegye, amelyből 
a költő a világmindenségnek eszmei és érzéki elemeit 
mind szélesebb kiterjedésben látja kiáradni.6 A Nap, 
amely mindennek értéket és valóságot kölcsönöz. 
A világértelem, a nousz, az istenség. 

Az eszme maga mindig ugyanaz, lényegében nem 
változik, igazi állag s alkalmas arra, hogy benső lénye-
gét megtartva az egyedekbe szétszóródjék s kisebb-
nagyobb mennyiségben nyilvánuljon meg a különféle 

1 265, 249, 250. « 200. 
2 72-73. s Repub. 511, Phileb. 16. 
3 80. 6 Phaidon 101. 

érzéki jelenségekben. Mint a napsugár, bár minőségi-
leg mindenütt ugyanaz, de mégis más más hatást ér el, 
ha mennyiségileg itt-ott csökken vagy gyarapodik,1 

úgy lehetséges ugyanazon eszme körében, ugyanazon 
faj alatt számtalan egyéni változás, amelynek oka 
mindig az egy eszmében való különféle mértékű 
részesedés.2 

Az eszmének tehát hasonló megnyilvánulása 
van, mint Anaxagorasz nouszának. Mégis a kettő kö-
zött lényeges különbség is van. Anaxagorasz a dol-
gok benső lényegének az ős magvakat, azokat a 
kémiai elemeket vette föl, amelyek a nousznak 
mint anyagi erőnek indítására alakot öltenek. A dol-
gok különféleségének, az érzéki világ felépülésének 
lehetősége magukban az elemekben van. A nousz 
inkább csak oly elemeknek kapcsoló ereje, amelyek 
természetük szerint vegyülésre úgyis alkalmasak. 
Tehát a kettőnek egyforma értéke van. S ha nézzük, 
miben rejlik Anaxagorasznál az egyének kifejlődé-
sének lehetősége, feleletünk: mind a kettőben. 
Képességileg az anyagban; valóságban az anyagban 
és erőben. 

Más eredményhez jutott Plátó. 0 csak egy föl-
tétlen valóságot, igaz értéket ismer, az eszmék vilá-
gát. Ezek pedig anyagtalan, tiszta lények. De nyomá-
ban felmerült a kérdés: mi tehát az anyag? Hogyan 
jön létre a jelenségek világa? Plátó minden valóságot, 
minden létet az eszmének tulajdonított és az anyagot 
megmagyarázni nem volt képes. E ponton örökösen 
ellentmondásba jött önmagával. Logikai úton ered-
ményhez nem jutott, költői szemlélődése pedig héza-
gos maradt. Ha mi teremtést nem vallanánk, az 
anyagot Istentől leszármaztatni szintén nem volnánk 
képesek s az anyagnak Isten mellett örök valósággal 
kellene bírnia. 

Plátó úgy iparkodik segíteni a bajon, hogy az 
eszmék létével szemben beszél a «nem létezőről», a 
jírj öv-ról. Ez pedig az arcstpov, a végtelen és alaktalan 
tér (tehát anyagtalan is), amelyhez a xipocç az alak-
talannak mathematikai körülhatárolása és alaköltése 
járul. A kettőnek egyesítéséből, ami a jónak, a világ-
értelemnek, a legfőbb eszmének műve, származik 
a jelenségek világa.3 

Ez a magyarázat azonban nem kielégítő. Mert a 
tér és alak elvonások. Üres fogalmak, amelyek tarta-
lommal, érzékiséggel a világot meg nem tölthetik.4 

Tehát az eszmék (az őstipusok) és a jelenségek 
(amelyek az eszmék alaköltései) között kellene egy 
harmadiknak lennie, amely nem oly lényeg, mint az 
eszme, de nem is jelenség még. Ez a harmadik lenne 
az a véges valami, ami mindennek az ágya, minden-
nek az anyaga is, s amelynek a fodrai, csillámai a 
jelenségek világa. IIa átugorjuk a fent említett nehéz-

1 Rep. X. 598. ; Tim. 31. 
2 Zeller i. m. II. 744—745. 
3 Philebos 23. és Arisztotelész Phys. I. 9. 
« Zeller II. 760. 
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séget, hogy t. i. ez a harmadik, ez az ismeretlen, 
dacára, hogy nem létező, mégis létező (ami ellent-
mondás), akkor könnyű a jelenségek világába lép-
nünk, könnyű Plátót tovább követnünk. Feltárul 
előttünk a mindenségnek közös méhe, a mindenség-
nek közös anyja, az ős anyag, amelyben és amelyből 
j ö n létre és keletkezik minden s benne tűnik is el 
minden. Minden alak lenyomatát felveheti, mindenné 
válhat, hiszen maga még alaktalan, semmi. Minden 
egy közös valaminek módosulásából ered.1 

IIa már most azt kérdezzük, hogyan jön létre 
az egyéniség és mi az egyéniség elve: az anyag-e 
vagy az eszme? úgy látjuk, hogy akár há rom felelet 
is lehetséges. Azt mondha tná valaki, hogy az anyag-
nak természete, mennyisége és oszthatósága az oka 
annak, miért jelenhetik meg egy eszme több hasonló 
alakban. De azt is lehetne erre felelni : nem az 
anyag, hanem az eszme az alakító erő. S ameny-
nyiben egy, lényegében mindig azonos eszme, más 
és más mennyiségben egyesül az anyaggal, annyi-
ban az eszme az egyedek változatosságának forrása. 
Végül a két nézetet egyesíteni is lehet ilykép. Az 
eszmének az alakkal való különféle összeházaso-
dása adja az egyéniségeknek sajátos természetét. 

De ha mégis azt akarnók tudni, tulajdonit-e 
maga Plátó valami jelentőséget az anyagnak az 
egyéniség kérdése körül, azt kell mondani : nem. 
Az anyagot ugyanis annyira restnek, közömbösnek, 
nemlétezőnek tekinti, hogy minden tevékenységet, de 
még közreműködést is kizár számára. Quam ob rem 
universi mat rem ipsam receptaculumque, neque 
terrain, neque aërem, neque ignem, neque aquam 
esse dicamus, neque rursus ex his aliquid constitu-
tum, ant aliqua, ex quibus proprie haec ipsa subsi-
s tunt : sed invisibilem potius speciem quandam, et 
informem sinum omnium capacem, qui modo quo-
dam ambiguo, et vix explicabili divinae et inlelligi-
bilis na turae sit particeps.2 De minden ilyen vagy 
olyan, minden bizonyos alakkal biró, az öröktől 
létezők képmása. Quae vero ingrediuntur et exeunt, 
vere ac semper existentium reru in simulacra sunt. 
Az örök létezők ebből a semmiből, «nem létezőből» 
vesznek magukra ideiglenes érzéki ruhát . 

Piátónál tehát az anyagnak ne tulajdonítsunk 
semmi jelentőséget az egyéniség megjelenítését ille-
tőleg. Az anyagnak új határozmányt kell még nyernie, 
valami jelleggel kell azt még előbb felruházni, hogy 
a teljesen semmiből, ami se nem szoroz, se nem 
oszt, legalább egy fél fokkal kiemelkedjék. Ezt 
Arisztotelész meg is tette. 

4. Arisztotelész helyesen látta, hogy Plátó rend-
szeréből a keletkezés, a fieri ki van zárva. Az anyagnak 
nincs semmi tevékenysége, semmi benső ereje s a 

» Timáus 49—52. Arisztotelész Phis. III. 4. 6. ; IV. 2. 
Metaph. I. 6. 

2 Timäus 51. h. c. 

LX1X. évf. 1910. 

dolgok szakadatlan folyása az ideáknak a láharma-
tozásából s alaköltéséből származik. 

Arisztotelész élesen bírálta meg Plátó eszme-
elméletét, de tőle szabadulni nem tudott ; sőt az 
eszmék egy új név, a fo rma alatt rendszerének alap-
elemeivé váltak. Ö a két világról szóló elméletet 
megszüntette, az eszméket természetfölötti jellegüktől 
megfosztotta s az anyagvilág benső ok- és célszerű-
ségévé tette. Az erő és anyag összetartozása kapcso-
latban a finalitas gondolatával alkotja az anyag és 
az alak elméletének gerincét. 

Természetesen ezen gondolat új szint adott Arisz-
totelész egész világfölfogásának. Az alak, mint a 
herakleitoszi alakító tűz, nem a nyugalom, hanem a 
szakadatlan mozgás, fejlődés, kifejlés távlatait nyitotta 
meg Arisztotelész lelki szemei előtt s a mindenség 
egy határtalan törtetés s a folytonos küzdés képét 
varázsolta eléje. 

IIa Plátó az anyagot mint tökéletes nem létezőt, 
mint élettelen közömbösséget ismerte, Arisztotelész 
még akkor is, ha gondolatban az anyagot az alaktól 
elkülönbözteti, mert hiszen teljesen alaknélküli anyag 
szerinte nem létezik, mondom még akkor is életei, 
vágyat érez ki az anyagból és az egész világfejlődés-
nek lehetőségét, képességét sejti meg az anyagban. 
Ez a lehetőség természetesen még nem léi, de nem 
is halál, nem is élettelenség, csak pihenés. Viszont 
az alakkal kapcsolatban, a mely svspyeía, egy sza-
kadatlan alaköltés, evolutio, a lét legváltozatosabb 
sorain keresztül egy ismeretlen tökéletesség felé. 

Arisztotelész világszemlélete ugyanis a fejlődésnek 
ideális szemlélete. A chaoszból az alak és az anyag 
együtt működése folytán mind tökéletesebb anyag 
és folyton tökéletesebb alak bontakozik ki s létre-
jönnek a létnek fokai és változatos alakjai. 

Ha az anyag és az alak ilyen benső kapcso-
latban vannak egymással, akkor az állagról szóló 
tannak is módosulnia kellett. Az eszmék nem lehel-
nek az egyedül önálló, igaz lét és állag. Az eszmék 
nem is élhetnek az egyesen kívül önálló életet; az 
eszmék mint általános nem-vagy fajfogalmak az egyes 
lényekben csak mint közös vonások, mint a dolgok 
hasonlósága, egysége bírnak jelentőséggel.1 

De ha az eszmék nem bírnak önálló léttel, úgy 
nem is állagok. Csak az egyes lény bir önálló és 
állagi jelentőséggel, csak az egyes oly magában álló 
lét, a mely a szó szoros értelmében alany s egy 
másiknak nem tulajdonsága.2 Míg minden általános 
más állítmány, még pedig az egyéneknek állitmánya.8 

Az általános csak közös tulajdonságot jelez. Az álta-
lános sohasem azt fejezi ki : ez ez; h a n e m : ez ilyen.4 

Csak az egyes kizárólag önmagának tulajdona és ura. 
Magában véve az, a mi s másra nem szorul. Mindez 

1 Aristoteles Metaph. 1086 b. 1078 b. 
2 U. o. 1017 b. (8 és 9. fejezet.) 
3 U. o. 1028 b. és 1029. a. 
4 U. o. 1028 a. (VII. c. 1.) 
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az általánosról nem mondható el, ennek nincs önálló 
sajátos élete.1 Trikál József dr. 

Bűnbocsánat az ősegyházban. (vm.) 
7. Az egész «De pudicitia» mű elejétől végig a 

a tanú rá, hogy Funk már az első lépésnél tévedett, 
midőn az ősegyházi bűnbocsánat módjának meg-
állapításakor, Tertullián e művére utalva, abból 
indult ki, hogy «bestand zwischen Montanismus und 
der Kirche bezüglich der Buszdisciplin damals keine 
nachweisbare Differenz».2 Pedig a montanista tan 
annyira gyökeresen különbözött e tekintetben a 
katholikustól, hogy Tertullián magát ezt a munkájá t , 
mint az előzőkből tudjuk, egyenesen a vele szemben 
áll'ó katholikus bűnbánat i tan cáfolására írta. 

Mindaz tehát, a mit Funk ezen az alapon tovább 
következtetett és vitatott, nevezetesen a Tertullián 
által montanista részről jelzett há rom főbűn fönn-
tartása, mint kath. ősegyházi gyakorlat, nemkülönben 
a bizonyítékok, a miket erre vonatkozólag sajátszerű 
módon, a három főbűn helyett a keresztség után 
elkövetett bűnök általános megbocsáthatatlanságát, 
mint egyházi praxist, vitatva, a forrásokban meg-
találni vélt, hasonlóképen és szükségszerűen mind 
tévedések. Nem is találta meg sehol Kálixt előtt a 
három főbűn fönntartásának nyomát, a mint nem 
érhet eredményt az olyan ember, a ki két teljesen 
idegen személyt összetévesztve, az egyiknek múlt-
jában keresi a cselekedeteket, melyeket a másik a 
legfrissebb jelenben követett el. 

Kálixt a bűnbocsánat dolgában, nevezetesen pedig 
a házasságtörés megbocsáthatóságában a múlttal 
szemben nem volt újító, hanem újító volt az imént 
támadt montanista eretnekség; következéskép, ha a 
katholikus egyház se Kálixt előtt, se Kálixt idejében 
nem tartott fönn semmiféle bűnt, az sem lehet igaz, 
a mivel Funk elsősorban igyekezett erősíteni elmé-
letét, hogy a há rom vétség közül a másik kettő, a 
bálványozás és gyilkosság, mint az egyházból örökre 
kizáró bűn, Kálixt után csak jóval későbben jutott 
volna első izben bocsánathoz. 

Ez képezi kutatásunk második részét, mely az első-
nél annyival könnyebben végezhető, mivel itt Funknak 
úgy, mint a Kálixt előtti idő forrásainak boncolgatá-
sánál tette, nem lehetett a kérdést összegabalyítani 
s a szorosan körvonalozott részletes tételt egészen 
más, általános tétellel fölcserélve nem lehetett a for-
gatható s csavarható textusok zavarosában halásznia. 
Itt a kérdés egyszerűen a tény kérdése: ki, hol, mely 
körülmények között s kiknek bocsátotta meg először 
a bálványozás és a gyilkosság vétségét? 

A két százados szigorú fegyelemnek ez az állító-
lagos enyhítése, illetőleg a bálványozás és a gyil-

1 U. o. 1033 b. 
a Funk : Kirchengesch. Abhandl. I. 158. 1. 

kosság bűnének az egyház részéről Kálixt után való 
első megbocsátása s a velük terhelteknek az egy-
házba való visszafogadása Funk szerint különböző 
időben történt. A bálványozásé a deciusi üldözés (251) 
korában, a gyilkosságé pedig egészen a IV. század 
elején. Lássuk a kettőt külön-külön. 

Az elsőre nézve mondja F u n k : «Der Schritt 
vollzog sich in und nach der decischen Verfolgung». 
Hogy mennyiben felel ez meg a történeti valóságnak, 
annál könnyebb meggyőződnünk, mivel ezen üldözés 
lefolyására s a hitben megingóttaknak, az elesetteknek 
az egyház részéről való kezelésére nézve ritka ter-
jedelmes forrással rendelkezünk Cyprián leveleiben 
és a «De lapsis» cimű müvében.1 Ez kérdésünk szem-
pontjából igen szerencsés körülmény. 

Ugyanis alig harminc év mull el azóta, hogy Ter-
tullián a «De pudicitia» művében a három főbűn 
fönntartásának elméletét hirdette és pedig ugyanott, 
a hol a deciusi üldözés rendkívüli pusztításokat 
végzett, a karthágói egyház területén. Itt hirdette 
volt, «quod neque idololatriae, neque sanguini pax 
ab Ecclesiis redditur».2 Funk szerint ez katholikus 
fölfogás s a régi egyházi fegyelemnek a kifejezése 
volt. IIa valóban az, akkor ennek az egyházi köz-
tudatban meggyökerezett fölfogásnak megnyilatkozá-
sára semmi sem lehetett volna alkalmasabb, mint 
ugyanazon a területen, Tertullián irata után alig 
harminc évvel később, az igen nagy számú «elesett-
nek» el nem maradható sóhajai a saját ekként elő-
állott szerencsétlen egyháztagsági helyzete fölött s a 
papság, mint a kötő- és oldó hatalom kezelőjének 
bizonyára igen szigorú magatartása velük szemben. 
Hogy így történt-e s mi történt ? épen ezt beszéli el 
Cyprián említett művében s legtöbb levelében,3 oly 
világosan és részletesen, hogy a való tényállás iránt 
semmi kétségünk sem maradhat fönn. 

Funk fölfogásához képest t. i. azt kellene vár-
nunk, hogy a karthágói provincia 251-ben vissz-
hangzik az elesettek sóhajaitól s a fölött való kétség-
beesésétől, hogy immár az egyházból örökre ki vannak 
zárva s találkoznunk kellene a papságnak a fölött 
való töprengésével, hogy egyházuk most már rommá 
lelt, mivel hiveik nagy részét elvesztették, a nélkül, 
hogy raj tuk valamikor is segíthetnének, mert hiszen 
Tertullián katholikusnak mondott nézete szerint 
«idololatriae pax ab Ecclesiis (bizonyára elsősorban : 
ab Africains) non datur». 

Azonban igen kellemes csalódás ér bennünket , 
a mint Cyprián leveleit s munkájá t olvassuk. A leg-
kisebb nyomát se találjuk bennük az ilyen fajta 
félelemnek, se a hivek, se a papság részéről. Nem 
tud itt senki arról, hogy most már halomszámra 

1 Cypríani opera omnia. Ree. G. Härtel. Vindobonae. 
1868. I. 237—64. 1. (De lapsis) ; II. (Epistulae). 

s Migne, Patr. Lat. II. 1055. 1. 
3 5—58-ig. Ree. Härtel. II. köt. 
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k ö v e t k e z i k az e g y h á z b ó l va ló ö r ö k ö s k i zá r a t á s , e n n e k 
m é g a g o n d o l a t a se m e r ü l föl sehol . Sőt t e k i n t v e azt , 
h o g y a h a r m a d i k s zázad k ö z e p é r ő l , t ehá t m é g oly 
időrő l v a n szó, m e l y b e n a h ivek r é szé rő l nagy b u z -
g ó s á g o t és e g y h á z u k r e n d e l k e z é s e i i r á n t va ló n a g y 
o d a a d á s t s z o k t u n k fö l té te lezn i , s z in t e m e g l e p n e k egyes 
e l l e n k e z ő j e l e n s é g e k . 

C y p r i á n n a k , a k i az ü l d ö z é s a la t t m e n e k ü l v e , 
közel K a r t h á g ó h o z , v a l a m i e l re j t e t t h e l y e n t a r t óz -
kodot t , 1 é p e n a m i a t t v a n l e g t ö b b b a j a i lyen eleset t 
h íve ive l , h o g y b e se a k a r j á k v á r n i h a z a j ö v e t e l é t , 2 k i 
se a k a r j á k á l ln i a s z ü k s é g e s pen i t enc i á t , 8 h a n e m 
visszaé lve n é h á n y k ö n n y e l m ű p a p n e m b á n o m s á g á v a l 4  

s a m á r t í r o k e z e r s z á m r a k i e sdeke l t men tő - l eve l éve l , 5 

a z o n n a l ké r ik a k o m m u n i ó t , i l le tőleg az e g y h á z b a 
va ló v i s sza fogadás t . N e m is g o n d o l n a k a r r a , m i n t h a 
ez az egyház tö rvényéve l , sőt k é t s z á z a d o s s z o k á s á v a l 
e l l e n k e z n é k ; d e a m i m é g e n n é l is f o n t o s a b b k ö r ü l -
m é n y , C y p r i á n n a k , a p ü s p ö k n e k , s z in t én esze á g á b a n 
s incs őke t egy i lyen t ö r v é n y r e f igye lmez te tn i . Egész 
t e r m é s z e t e s n e k ta lá l j a k ívánságukat ,® c s a k két föl tétel t 

1 U. o. 478, 480, 510, 593. 1. (non suffecerat exiliuni iam 
bienni et a uultibus adque ab oculis uestris lugubris separatio). 

2 «Aiuliant quaeso patienter consilium nostrum, expectent 
regressionem nostram». 522. 1. — «Expectent ante de Domini 
protectione ecclesiae ipsius publicam pacem» 526. 1. 

3 «Spretis his omnibus adque contemptis ante expiata 
delicta, ante exomologesim factam criminis, ante purgatam 
conscientiam sacrificio et manu sacerdotis, ante offensam 
placatam indignantis Domini et minantis vis infertur corpori 
eius et sanguini (áldozni akarnak) et plus modo in Dominum 
manibus adque ore delinquunt quam cum Dominum nega-
verunt». (De lapsis. I. 248. 1.) 

4 «Quod enim non periculum metuere debemus de offensa 
Domini, quando aliqui de presbyteris nec euangelii nec loci 
sui memores, sed neque futurum Domini iudicium neque 
nunc sibi praepositum episcopum cogitantes, quod iiurn-
quam ornnino sub antecessoribus factum est, (érdekes hivat-
kozás), cum contumelia et contemptu praepositi totum sibi 
vindicent» (püspök nélkül, kiállott penitencia nélkül veszik 
vissza az elesetteket.) Epistulae. 517. 1. 

5 «Cum comperissem eos qui sacrilegis contactibus manus 
suas adque ora maculassen t . . . exambire ad martyras passim, 
confessores quoque inportuna et gratiosa deprecatione con-
rumpere ut sine ullo discrimine adque examine singulorum 
darentur cotidie libellorum milia contra euangelii legem, 
litteras feci quibus martyras et confessores consilio meo 
quantum possem ad dominica praecepta reuocarem». U. o. 
527. 1. Szokásban volt, hogy a püspök ilyen levelek bemuta-
tására megrövidítette a penitenciális időt. 

6 «Et lapsis quidem potest in hoc uenia concedi, quis 
non mortuus uiuiflcari properet ? quis non ad salutem suam 
venire festinet? sed praepositorum est praeceptum tenere 
et uel properantes uel ignorantes instruere, ne qui ouium 
pastores esse debent lanii fiant, ea enim concedere que in 
perniciem vértant decipere est : nec erigitur sic lapsus, sed 
per Dei offensam magis impellitur ad ruinam. Uel ex uobis 
itaque discant, quando docere debuerant. Petitiones et desi-
deria uestra episcopo seruent, ad pacem uobis petentibus 
dandani maturum et pacatum tempus expectent. Ante est ut 
a Domino pacem mater prior sumat, tunc secundum uestra 
desideria de flliorum pace tractetur». U. o. 514. 1. De lapsis 
263. 1. 

h a n g o z t a t f o l y t o n ; e lőször , h o g y a v isszavéte l c sak a 
k iá l lo t t p e n i t e n c i a u t á n lehe tséges , 1 m á s o d s z o r , h o g y 
a v i s s z a f o g a d á s c sak p ü s p ö k i kéz rá t é t e l l e l t ö r t é n h e t i k , 
t e h á t m í g ő h a z a n e m é rkez ik , v i s s z a f o g a d á s r ó l n e m 
lehe l szó.2 Kivéte l t c sak a s ú l y o s a n b e t e g e k r e n é z v e 
e n g e d m e g , a z o k n a k k iengesz te lé sé t l e h e t s é g e s n e k 
j e l e n t i ki.8 

Efféle i n t é sek , s z e m r e h á n y á s o k , b u z d í t á s o k fo ly -
ton és fo ly ton i s m é t l ő d n e k C y p r i á n l eve le iben , p e d i g 
m i n d e n f é l e s z e m p o n t b ó l fog la lkoz ik az i d o l o l a t r i á v a l ; 
d e a T e r t u l l i á n á l ta l h a n g o z t a t o t t s F u n k ál ta l ké t -
s zázévesnek m o n d o t t s z ig o rú k i r ekesz t é s i s zabá ly 
n y o m a i r a n e m a k a d u n k n á l a . Se ő, se h ivei n e m 
t u d n a k ró la . 

A he lyze t C y p r i á n m ű v e s levelei t a n ú s á g a a l a p -
j á n oly t iszta és vi lágos, h o g y az o l v a s ó egy pe r c ig 
s e m k é t e l k e d h e t i k a fölöt t , h o g y az e l e s e t t e k n e k e lső 
i zben t ö r t é n t v i s s z a f o g a d á s á r ó l , t ehá t egy rég i e l l en -
kező s z a b á l y m e g t ö r é s é r ő l , a b b a n a dec ius i i d ő b e n 
n e m l ehe t e t i szó, l e g a l á b b n e m a C y p r i á n m ű v e i r e 
a l a p í t v a s h a F u n k , t a l án H a r n a c k o t követve , 4 m é g i s 
C y p r i á n r a h i v a t k o z i k , a k k o r t r iv iá l i s szóval élve k a k u k -
to jás t he lyez el i d e g e n f é szekbe . 

F u n k föl s e m eml í t i a l eve lek á l t a l á n o s h a n -
gu la tá t , n e v e z e t e s e n a h i v e k e l j á r á s á b a n n y i l a t k o z ó 
k ö z m e g g y ő z ő d é s t ; h a n e m c s u p á n c sak a r ó m a i k l é -
r u s n a k C y p r i á n t ó l idéze t t ké t l eve l ébe ( E p . 8. el 30.) 

1 «Cum ergo ablueriut omne delictum et maculani pri-
mám adsistente sibi Domino posteriore virtute deleuerint, 
iacere ultra sub diabolo quasi prostrati non debent, qui ex-
torres facti et bonis suis omnibus spoliati erexerunt se et 
cum Christo stare coeperunt. Atque utinam sie et ceteri post 
lapsum paenitentes in statum pristinum reformentur». U. o. 
538. 1. 

2 Ezt igen sokszor ismétli. Így a 15. levélben szemre-
hányást tesz némely presbytereknek, hogy püspök nélkül 
fogadnak vissza némelyeket, holott ezt tenni máskor sem 
szabad, hát még ilyen esetben ! «Nunc crudo tempore perse-
cutione adhuc perseuerante, nondum restituta ecclesiae ipsius 
pace, ad communicationem admittuntur, et offertur nomine 
eorum, et nondum paenitentia acta, nondum exomologesi 
facta, nondum manu eis ab episcopo et clero imposita, 
eucharistia illis datur». U. o. 519. 1. Alább pedig: ante 
extinctum persecutionis me tum, ante reditum nostrum... 
communicant cum lapsis. Vagy : «Si quis inmoderatus et 
praeceps siue de nostris presbyteris uel diaconis siue de 
peregrinis ausus fuerit ante sententiam nostram coniniu-
nicare cum lapsis, a communicatione nostra arceatur». U. o. 
570. 1. 

3 «Quoniam uideo facultatem ueniendi ad uos nondum 
esse et iam aestatem coepisse, quod tempus infirmitatibus 
adsiduis et grauibus infestât, occurendum puto fratribus 
nostris, ut qui libellos a martyribus acceperunt et praeroga-
liva eorum apud Deum adiuuari possunt, si incommodo 
aliquo et infirmitatis periculo occupati fuerint, non expectata 
praesentia nostra apud presbyterum quemeunque praesentem, 
vel si presbyter repertus non fuerit et urgere exitus coeperit, 
apud diaconum quoque exomologesin facere delicti sui pos-
siut, ut manu eis in paenitentiam inposita veniant ad Dominum 
cum pace». U. o. 523. 1. 

4 Harnack : 1). G. I. 405. 1. 
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kapaszkodva, igyekszik elmélete számára egy «wahr-
scheinlich» érvet kierőltetni.1 

Olvasva ezt a két levelet magánál Cypriánnál, 
látjuk, hogy se többet, se kevesebbet, se mást nem 
tartalmaznak, mint a mennyit magától Cypriántól 
hallottunk már a saját eljárásáról, kivéve, hogy itt 
ebben az ügyben maga a döntő szavú püspök beszél, ki 
minden lehető esetben intézkedik az egész vonalon: 
ott meg a papság beszél — püspök nélkül, tehát az 
egyes esetek megítélését a püspökre kell hagynia, 
míg majd megválasztják, kivéve a haldoklókat, a 
kik nem várhatnak, a mint aztán a megválasztott 
Kornelius szakasztott úgy is tett, mint Cyprián. 

A Tertullián-féle «idololatriae ab Ecclesis pax 
non datur» elvnek, vagy gyakorlatnak, vagy legalább 
is emlékezetének a két levélben nyoma sincs, 
pedig a Tertullián-féle elv oly egyszerű és világos, 
hogy ha divott volna, a papság püspök nélkül is 
teljesen tisztában lehetett volna összes teendői iránt. 

Van azonban a 30. levélben két kifejezés, melyre 
Funk a «wahrscheinlich» érvét alapítja. Az egyik 
szerint a náluk dívó «régi szigorúságra» hivatkoz-
nak,2 a másik szerint ugyanazok a római papok 

1 F u n k : Kirchengesch. Abhandl. I. 159. 1. «In dem 
einen (Briefe) (Ep. inter Cypr. 8. c. 2, 3.) bemerken die 
Kleriker (a pápai szék Fábián halála után üresedésben lévén) 
sie haben die Gefallenen aus der Kirche ausgeschieden, 
jedoch nicht aufgegeben, sondern sie ermahnen sie, Busze 
zu tun, damit sie irgendwie Verzeihung von dem erlangen, 
der sie gewähren kann, und damit sie nicht, von uns ver-
lassen, noch schlechter werden ; die Gefallenen seien in 
sland zu setzen, bei wiederholter Ergreifung durch ein 
Bekenntnis ihren Fehler gut zu machen, und denjenigen, 
welche in eine Krankheit fallen und Busze tun und die 
Kommunion verlangen, müsse man jedenfalls zu Hilfe kom-
men. Sic erweisen also den buszfertigen Gefallenen in Todes-
gefahr Milde, und die Milde wurde wahrscheinlich erst durch 
sie in der jüngsten Zeit eingeführt, wie aus dem anderen 
Briefe (Ep. 30. c. 8.) hervorgeht. Hier schreiben sie nämlich 
dem Bischof von Karthago (Cyprian) : sie haben im Verein 
mit einigen benachbarten Bischöfen beschlossen, vor der 
Wahl eines Bischofs keine Neuerung zu trell'en ; sie haben 
aber auf der anderen Seite geglaubt, eine kleine Milderung 
in Behandlung der Gefallenen eintreten lassen zu sollen, so 
dasz die Sache denjenigen, welche eine Verzögerung ertragen 
können, bis zur Aufstellung des Bischofs in Schwebe bleibe, 
denjenigen aber, bei denen wegen des drohenden Todes ein 
Aufschub nicht statthaben könne, nach verrichteter Busze 
und nach wiederholter Verabscheuung der Sünden Hilfe zu 
teil werde, und bei diesem Verfahren werden weder die 
Schlimmen bei ihnen eine grosze Willfährigkeit zu loben, 
noch die wahrhaft Buszfertigen eine grausame Härte anzu-
klagen haben. Ante constitutionem episcopi, lauten in dem 
Hauptsatze ihre eigenen Worte, nihil innovandum putavimus, 
sed lapsorum curam mediocriter temperandam esse credi-
dimus, und sie lassen deutlich (?) den Unterschied zwischen 
der alten und neuen, zwischen der überlieferten und der 
von den Klerikern erst angeordneten Praxis erkennen». . . So 
trat die fragliche Milde auch in Karthago erst in dieser Zeit 
e i n . . . folytatja Funk, de ezt már nekünk igazán hiába 
mondja. 

2 «Nec hoc nobis nunc nuper consilium cogitatum est 
nec haec apud nos aduersus inprobos modo superuenerunt 

valamiféle mérséklésről beszélnek, a mit Funk a 
büntetés mérséklésére értelmez: «anteconsti tutionem 
episcopi nihil innovandum putavimus; sed lapsorum 
curam mediocriter temperandam esse credidimus». 
Ez volna az a változás a régi fegyelemmel szemben. 

Pedig a levél maga elég részletesen világosít föl 
ezen kifejezések értelme felől. A szigorúság alatt a 
kellő penitencia kiállását értik. «Absit ab ecclesia 
Romana uigorem suum tani profana facilitate (limit-
tere et neruos severitatis euersa iidei maiestate dis-
soluere, ut cum adhuc non tantum iaceant, sed et 
cadant euersorum fratrum ruinae, properata nimis 
remedia communicat ionum utique non profutura 
praestentur» ; «non sit minor medicina quam nullius 
est, non sint minora remedia, quam funera»; «ut 
qui cecidisse referuntur delicti sui magnitudinem 
agnoscentes intelligant non momentaneam neque 
praeproperam desiderare medicinám». Eszük ágában 
sincs állítani azt, hogy az elesetteknek nincs joguk 
az egyházba visszakívánkozni, van, de csak a bűn-
höz mért penitencia kiállása u t án ; ez az a szigorú-
ság, melyhez a római egyház mindig ragaszkodott. 
Érdekes egyben megjegyezni, hogy míg Funk szerint 
maga Cyprián is, a római klérus után indulva, 
kezdeményezte volna az enyhébb fegyelmet Karthagó-
ban, addig a levélírók nyíltan mondják, hogy ők 
csak Cyprián eljárását követik : nobis in tam ingenti 
negotio piacet quod et tu ipse tractasti. 

Hasonlóképen megmagyarázták, mit értenek a 
«lapsorum cura mediocriter temperanda» alatt. Foly-
tatólag ezt í r j ák : ut interim dum episcopus dari a 
Deo nobis sustinetur in suspenso eorum qui moras 
possunt dilationis sustinere causa teneatur, eorum 
autem quorum uitae suae finem urgensexitusdilationem 
non potest ferre, acta paenitentia el professa frequen-
ter suorumdetestat ione f ac to rum. . . caule et sollicite 
subueniri. A kik várhatnak, vár janak az új püspökre, 
a haldoklókat pedig a végzett penitencia után föl 
lehet oldozni. 

A jelenre, a jelen viszonyokra vonatkozó bölcs 
mérsékletű eljárás ez, mint a 30. levél végén mond-
j á k : nobis anxie curantibus ut nec p ronam nostram 
inprobi homines laudent facilitatem nec uere paeni-
tentes accusent nostram quasi duram crudelitatem,— 
nem pedig valami vonatkoztatás a régibb fegyelemre. 
Ugyanígy beszél sokszor Cyprián is, pl. (Ep. 55, (>.): 
seripturis ex utraque parte prolatis temperamentum 
salutari moderatione libravimus, ut nec in totum 
spes communicationis et pacis lapsis denegare tur . . . 
nec tarnen rursus censura evangelica solueretur. 

A ki elfogulatlanul olvassa Cyprián iratait, annak 
eszeágába se jut a deciusi üldözés elesettjeire nézve 

repentino subsidia, sed antiqua haec apud nos seueritas, 
antiqua tides, disciplina legitur antiqua, quoniam nec tantas 
de nobis laudes apostolus protulit dicendo : quia fides 
uestra praedicatur in toto mundo». U. o. 550. 1. 
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az egyház részéről valami újítást keresni.1 Funk is 
csak azért vélte találni, mert Tertulliántól meg-
tévesztve újítást keresett. Döllinger pl. m á r nem 
találta ezt az újítást.2 

Hauschen, Funk luve, némileg ingadozik, azt 
m o n d j a : oh diese Milde gegen die Gefallenen damals 
erst in Rom zur Anwendung kam, oder schon von 
f rüher lier bestand, ist nicht zu e r k e n n e n ; 3 egyben 
azonban Tertull iának is hisz és Cyprián 55. meg 57. 
leveléből is arra vél következtethetni, hogy az el-
esettekkel való akkori szelidebb bánásmód mégis 
csak újí tás volt. Nézetem szerint félreérti Cypriánt. 
Cyprián nem is mentegeti, nein is igazolja saját el-
járását, a szó megszokott értelmében, mint Rauschen 
gondol ja ; hanem meggyőzni iparkodik némelyeket 
afelől, hogy csakis az ő eljárása felel meg a dolog 
természetének. Ugyanis mindig akadnak rigoristák4 

és skrupulózusok, a kik máskép lát ják a dolgot, 
mint más ember, kivált midőn esetről-esetre elbírá-
landó kérdésekkel állanak szemben. Cyprián világo-
san adja ezt tudtunkra. A disciplina köréből két 
rokon példát állít egymás mellé. Miként «apud 
anteeessores nostros — úgymond — quidam de 
episcopis islic in provincia nostra dandam pacem 
moechis non putauerunt», úgy most is «miror quosdam 
sic obslinatos esse ut dandam non putent lapsis 
paenitenliam».5 Ezeket akar ja meggyőzni; de ezek sem 
ám valami régi szabály miatt, hanem saját néze-
tüknél, mint mondani szokás: keményfejősegüknél 
fogva akadékoskodnak, mint ez az emberi életben 
igen gyakori jelenség s a miként pl. Hermastól is 
hallottuk «némely tanítók» felől. (Maud. IV. 3.) Ilye-
nek számára írta Cyprián szép és tanulságos 55. 
epistuláját. Dudek. 

zgyházi M a d r i d . Katholikus tiltakozó gyűlések a vallástalan 
iláp- iskola ellen. — A spanyol katholikusok máskép járnak 

, cl, mint a szeparációig a francia katholikusok. Ezek, 
romna . n i a g a felé nézve, ölbe tett kézzel nézték a 

dolgok folyását, legföljebb szép szónoklatokat hangoz-
tatlak és gyönyörű programmokat kovácsoltak, míg 
végre a pokol hatalmassága, a kit legföljebb néhány 
parlamenti szónok molesztált törekvésében, általános 
földrengést rendezett az országban a katholikusok lába 
alatl, mely azután rengeteg pusztítást vitt véghez zár-
dáikban és egyéb intézeteikben. A spanyol katholikusok 
nem engednek nyugtot az egyház ellenségeinek, sem 
időt a nép közt való korteskedésre. Hol itt, hol ott, 
az ország minden városában egymásután óriási nép-
gyűléseket tartanak, hol a nép egész erejével állási 

1 Stufler: Die Behandlung der Gefallenen zur Zeit der 
dccischen Verfolgung. Zeitsch. f. k. Theol. 1907. 577. 1. 

2 Döllinger: Hippolytus und Kallistus. 1853. 128. 1. 
3 Rauschen : Euch, und Buszsakr. 122. 1. 
4 L. Stuller: Einige Bemerkungen zur Buszlehre Cyp-

rians. Zeitschr. f. k. Theol. 1909. 232. 1. 
5 Härtel : Cypriani opera. II. 638—9. 1. 

foglal a vallástalan iskola tervével szemben. Mert a 
szabadkőművesség mindenütt ezt akarja, mindenült 
erre törekszik. Az európai sajtó, mely nagyrészt szabad-
kőműves, zsidó vagy egyébként vallásellenes kezekben 
van, hírt a világért sem hozna ezekről a spanyol nép-
gyűlésekről. Pedig azok annak a vidéknek, a melyen 
lefolynak, valóságos nagy eseményei, a melyek fényesen 
tanúsítják azt, hogy a spanyol nép nem szajkó nép, 
melyet a liberalizmus hangzatos frázisaira bármely 
jöttment szószátyár könnyen kitaníthat, hanem öntu-
datos és önérzetes nép, mely ősei vallása mellett helyt 
állni kész és tud. Hogy ezeknek a gyűléseknek jelen-
tőségéről némi képet alkossunk, figyelembe kell ven-
nünk azt, hogy azokon a résztvevők száma 8—20 ezer 
között váltakozik. így például a madridi népgyűlésen 
1(5.000 ember volt jelen, a barcellonain 15.000, a bilbásin 
18.000, a valenciain 14.000, a manrèsain 8000, a san-
sebastianóin 10.000 ember. És ezeken a gyűléseken a 
katholikusok egyetértésben, minden rendből, rangból és 
állásból részt vesznek. Mert azok katholikus gyűlések, 
nem pártgyülések. 

* 

M a l i n e s . A világ legmagasabb tornya. Mercier bibor-
nok itthon. — Albert király katholikus kormánya nagy 
dologra szánta el magát. Elhatározta, hogy a malinesi 
St.-Rombant-templom félbemaradt tornyát 70 m.-nyivel 
magasabbra, vagyis tulajdonképen kiépítteti, minthogy az 
atorony mégl552-benkiépíttetlenül abbanmaradt. Szeren-
cséjük a belga katholikusoknak, hogy ez az építkezés az 
országnak nem sok pénzébe fog kerülni. Egyébiráni csodá-
latos dolog, hogy több mint negyedfélszáz év óta senki erre, 
a kiépítés gondolatára nem jött. A St.-Rombant székes-
egyházat a XIII-ik században kezdték építeni és 1312-
ben fejezték be. Sokáig dolgoztak még a tornyon, de az 
a mint mondják — még 1552-ben is csonka maradt. 
Mikor 1559-ben az akkori Németalföld egyházmegyéit a 
pápa újjászervezte, a St.-Rombant templomot 1559-ben 
főszékesegyházi rangra emelte, vagyis érsekség székhelye 
lett. Első érseke Malines, a nagyhírű Anton Perrenot 
de Grawelle, a ki mint Grawelle bibornok nevezetes 
szerepet játszott. A kiépítés után a malinesi torony a 
világ legmagasabb tornya lesz. A kereszt aljáig 167 méter 
magas lesz s Chéops gúláját 21 méterrel fogja felülmúlni. — 
Mercier bibornok, a kiről a szabadelvű lapok sok minden-
félét összebeszéltek, még azt is, hogy Rómában fog ma-
radni, visszaérkezett Rómából. Még útközben is Írással 
foglalkozott a nagytudományú férfiú. Az iskola, a lan-
úgv, névszerint a löweni főiskola ügyében tájékoztató 
tanulmányút az «Echo de Paris» számára, kimutatva, 
hogy a löweni katholikus egyetem mily erőssé és virág-
zóvá teszi Belgium intelligenciáját. 

P á r i s . A Jézus-társaság első hivatalos, egyetemes 
történelme. A notre-damei konferenciák. Baudvillart. — 
Könyv szerzetesrenddel annyi talán még nem foglalko-
zott, mint a Jézus-társaságával. És mégis tény, hogy 
kimerítő egyetemes története nincs megírva. Crétineau-
Joly könyve a mult századból sok tekintetben hiányos. Ez 
a lényállás arra bírta a rend volt egyetemes főnökét, 
Martin Lajos atyát, hogy 1895-ben, egy külön rend-
kívüli tanácskozás után kimondta a határozatot, hogy 
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meg kell a társaság történetét írni, de nem egy szer-
kesztésben, hanem a rend hat asszistenciájának kereté-
hen külön-külön. Spanyolország, Németország, Amerika, 
Olaszország már megkezdték a munkát és 1905, 1907, 
1909-ben már egyes részek a nagy munkából megjelen-
tek. A francia asszistencia most adta ki a rend francia-
országi történetének első kötetét. Címe: «Histoire (te la 
Compagnie de Jésus en France, des orgines á la supp-
ression, par le P. Henri Fouqueray». Kapható Párisban 
Picardnál. — A notre-damei konferenciabeszédeket ez-
idén is Janvier kanonok tartja, egyikéről a legfensége-
sebh, legnehezebb hittudományi tárgyaknak : az isteni 
kegyelem világáról. Előttünk fekszik a harmadik beszéd 
kivonata, az isteni kegyelem lényegéről. Igen érdekes és 
tanulságos az a mód, a hogy Jauvier kanonok ezt a 
mysteriumot világi, természetesen műveli világi közön-
sége előtt érthetővé tudja tenni. Azt mondom min-
den papnak Jauvier konferenciáira nézve: Tolle, 
lege. A konferenciák füzetenkint minden héten, azután 
egybegyűjtve évenkint egy-egy kötetben jelennek meg. — 
Érdekli bizonyára a kath. művelt közönséget világszerte, 
hogy vájjon ki lesz a francia akadémiának kath. pap-
tagja? Tavai Cabrières montpellieri püspökről volt szó; 
de ő az utolsó szavazáskor 14 szavazatot kapott 14 ellen, 
tehát kimaradt. Most Baudvillardot, a párisi kath. egye-
tem rektorát emlegetik. —y —la. 

Kin ö s t e r r e i c h i s c h e r R e f o r m a t o r . Lebensbild 
(les heiligen P. Klemens Maria Hofhauer, des vorzüg-
lichsten Verbreiters der Redemploristen-Kongregalion. 
Von P. Adolf Innerkoller C. Ss. R. 1910. Regensburg, 
Rom, New-York und Cincinnati. Druck u. Verlag von 
Friedr. Puslet. 8. r. XXII., 914 lap. Ára fűzve 5, kötve 
(>•20 márka. (n.) 

A könyvnek ezt a jellemzését, mely annak nagy 
ascelikus értékét állapítja meg, több hónapra terjedő 
tanulmányozás alapján még annak elismerésével kell 
megtoldanunk, hogy ez a könyv lelki épülésre szolgáló 
jellege mellett egyúttal fölöttébb érdekes és tanulságos 
korrajz is arról a korról, a melyben Ilofbauer szent 
Kelemen atya élt, valamint egyházi, úgy politikai tekin-
tetben. A németországi febronianismus és az ausztriai 
josephinismns pusztítására nézve egyházi, vallási téren 
annyi és oly jellemző adat és vonás kerül az olvasó 
szeme elé, hogy azokból úgyszólván életből merített 
képét alkothatja meg magának az olvasó az akkori val-
lási, egyházi életnek. Különösen megrendítő az a kép, 
mely a lengyel nemzet pusztulásáról és politikai életé-
nek tönkremenéséről rajzolódik szent Kelemen életrajzá-
nak keretében az olvasó lelke elé. «Der Heilige, mondja 
szerző, sollte Zeuge und Tröster sein beim Todeskampfe 
eines sterbenden Volkes». (10(3. 1.) A szent férfiú 
ugyanis varsói apostolkodása idején végigélte és végig-
szenvedte Lengyelország végfeloszlásának minden gyöt-
relmeit. A Varsóban töltött 22 év alatt, egymásután vál-
takozva, négyféle államkormányzás, a lengyel, a porosz, 
az orosz és a napoleoni kormányzás viszontagságait 
élte végig. Lengyelországban emberi erőt felülmúló siker-
rel megalapított szerzetesi alkotását és apostoli műkö-
dését Napoleon tette tönkre. Ez űzte számkivetésbe a 
szent férfiút összes szerzeteseivel Varsóból és Lengyel-

országból. 1808. május hó 25-én Bayonneban kelt Napó-
leonnak Davout marsaihoz Varsóba intézett rendelete, 
melyben szórói-szóra ezt olvassuk : «Je ne doute point 
que le roi de Saxe (a kihez akkor a «varsói hercegség» 
tartozott) ne donne les ordres pour chasser (ces moines) 
des Etats de Pologne». Ez parancsolat volt, melyet 
Frigyes Ágost király fájdalmas szívvel ugyan, de csak-
hamar, június 9-én, teljesített. Raczinsky gróf, varsói 
érsek tanúsítja, hogy a király a kiutasító parancsot 
könyezö szemekkel irta alá. Hogyan hurcolták el a szent 
férfiút társaival együtt karhatalommal Varsóból s hogy 
tartották egyideig Küsztrinben fogságban, azután pedig 
hogyan eresztették valamennyit szélnek, valamint azt, 
hogyan, milyen szenvedések előzték, kisérték és követ-
ték ezt a barbár intézkedést, mindazt röviden itt össze-
foglalni nem lehet. Az ezekről szóló leírást magában a 
könyvben kell elolvasni. 

Lengyelországból, 57 éves korában, két paptársával, 
egy kispappal és egy szerzetes testvérrel, Posenen, 
Porosz-Szilézián, Cseh- és Morvaországon és Alsó-Ausz-
trián át gyalogszerrel Récsbe érkezeti Hofbauer atya. 
Útközben, mert az egyik páter az útlevelet elvesztette, 
francia katonaság kezébe kerültek s a parancsnok, mint 
kémeket, majdnem agyonlövette mind. Innen, mivel 
magának sem volt miből megélnie, két paptársát Svájcba 
küldte és csak Stark kispapot tartotta meg magánál. 
Bécsben a rendőrség avval fogadta, hogy, mivel egy 
ládában miseszerekel hozott magával Hofbauer atya, hál 
nem lehet más, mint «templomrabló», s ezen a címen 
majdnem börtönbe került a már akkor minden isme-
rősétől szentnek tartott férfiú. Három napig tartott a 
vizsgálati fogság; azután szabadon bocsátották. A rend-
őri felügyelet azonban nem szűnt meg fölötte Bécsben 
egész életén át. «Doch blieb der Heilige, írja szerző a 
356. 1., wie wir sehen werden, schier Zeitlebens unter 
Polizeiaufsicht». Rendőri felügyelet alatt, mint gyanús, 
közveszélyes ember vetette meg Bécs és Ausztria katho-
likus megújhodásának alapjait. S mindezt, szintén nem 
lehet egy rövid könyvrecensio keretében előadni. Ezt is 
magában a könyvben kell végig olvasni. Végtől végig 
érdekfeszítő és csodálatos az egész. Csak annyit jegy-
zünk itt még ki a könyv rendkívül gazdag tartalmá-
ból, hogy Hofbauer szent Kelemen —ki hitte volna? — 
vallási, egyházi ügyekben magának a bécsi kongresz-
szusnak is úgyszólván lelke volt. Consalvi bibornok, a 
pápa követe, a kiről Napoleon azt mondotta, hogy leg-
kevésbbé sem látszik papnak és mégis egyike a leg-
nagyobbaknak, Hofbauer atyát gyóntatójának és egyház-
politikai ügyekben is legbensőbb tanácsosának válasz-
totta ki. 

Meghalt, időben közel ahhoz a pillanathoz, a mely-
ben VII. Pius pápa II. Ferenc császárt, római találko-
zásukkor, a császár germán önérzetének tett finom bók-
kal, Hofbauer atyának Ausztriából való császári «el-
bocsátásának» (ellenségei, köztük Hofbauer szavai 
szerint «falsi fratres» is, kiűzést terveztek) a gondolatá-
tól arra térítette át, hogy a császár ellenkezőleg segítsen 
Hofbauernek a redemptoristák szerzetét Ausztriában 
meggyökereztetni, vagyis adjon ennek a rendnek biro-
dalmában rendőri felügyelet helyett szabad otthont. Es 
csakugyan a szent férfiú a császári audienciát s a szer-
zet szabályainak a császári kabinetbe való berendelését 
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és beküldését még megérte, a császári megerősítést már 
nem élte meg. És ezt ő előre megjövendölte. 

Szóval, Hofbauer szent Kelemen Mária atya való-
ságos csodaember volt egész életén át. Párja eleddig a 
XIX. századból nem merült föl. 

A könyv tartalmára nézve azonban minden jeles-
sége, sőt rendkívülisége dacára, kritikai észrevételeink is 
vannak. Már föntebb jeleztük, hogy szerző nem fest-
ményt, hanem mozaikot alkotott a szent férfiú életének ese-
ményeiből és viszontagságaiból. Szerző nem szakmányos 
történetíró, hanem lelkeket tisztító missionárius, a ki 
azonban nemcsak elmélkedéseket tud tartani, hanem 
a nagy szent bámulatos életének leírását is tudó-
sokra és tudatlanokra nézve egyaránt tanulságosan és 
hatásosan tudta végezni. Csupa tény, adat és idézet az 
egész. A tényeket és adatokat, igaz, szerző mindenkor 
megfelelő átmenetekkel, bevezetésekkel, észrevételekkel, 
magyarázatokkal igyekszik egybeforrasztani. És szerző-
nek ezek a műveletei rendesen sikerültek, néha igen 
sikerültek. Egy-két észrevétele azonban nem állja ki a 
kritikát; helytelen, elhamarkodott. Például, mikor a 
472. 1. azt mondja, hogy Hotbauer szent Kelemen atyát 
«fast übernatürliche Klugheit» jellemzi, a «fast» fölös-
leges, sőt teljesen helytelen is, mert az egyház már ki-
mondotta, hogy a szent férfiú nem is egyszerűen, ha-
nem hősi fokban gyakorolta a természetfölötti erényeket. 
Azután, mikor szerző, — szent férfiúnak szentélybe illő 
életrajzában, — politikai forum elé illő luegeri szójárásban 
azt mondja keserű szemrehányással Magyarországról, 
hogy ez — «ein ständiges Schmerzenskind Österreichs» — 
nem veszi észre, hogy Ausztria, a mely a XIX. század 
elején keletkezett, nem lehet sem atyja, sem anyja 
Magyarországnak, a mely az ausztriai császárság meg-
születésekor már nagy történettel rendelkező öreg or-
szág volt. 

Érdeme szerzőnek, hogy könyvének rengeteg tar-
talmában ilyen, hirtelenkedésben elkövetett hibák csak 
elvétve fordulnak elő. Kisebbekre a komoly kritikának 
nem szokása tekintettel lenni. 

Minden kanonizált szentnek élete hangos felhívás 
a hitéletben való buzgóságra. Hofbauer szent Kelemen 
atya élete olyan hangos felhívás, hogy az — alkalmas 
még elsüketült fülek megnyitására is. Azért, nyájas 
olvasó, bárki vagy, csak annyit mondok itt befejezésül : 
Tolle, lege; olvasd el ezt az élettörténetet! 

Breznai] Béla dr. 
* 

D a s Kabinett für kirchl iche Kunst im Kollegium 
S. J. zu Kalksburg bei Wien. Zweites Dezennium 1901-10. 
Von Ladislaus Velics S. J. Kustos. Wien 1909. Nagy 
Kvart. 95. 1. 

E műben P. Velics bemutatja kalksburgi egyház-
művészeti múzeumát, beosztását, tárgyait, mely mintául 
szolgálhat hasonló múzeumok fölállítására, kivált a 
szemináriumokban. A szerző hozzám intézett levelében 
elmondja kiadványának célját, a mi legjobban tájékoz-
tathatja az olvasót az értékes mű felől, azért közlöm a 
levelet : 

A szerény könyv 25 év hosszú munkájának rövid 
foglalatja. 

Többen kérdezték, miért nem alkottam meg inkább 
magyar földön a múzeumot? Rövid a válasz: hasonló 

úttörő munkához száz és ezer támogatóra és pártfogóra 
volt szükségem s erre bizony csakis Kalksburgban talál-
tam fel a kedvező talajt. 

Most, hogy a mintagyüjtemények itt létrejöttek s 
azokat első sorban magyar szemináriumainkban tiz év 
óta sokszorosan kipróbáltam, még többel és jobbat várok. 

Biztos a reményem, hogy fiatalabb erők e vezér-
fonál segítségével s némi pártfogással papnevelő inté-
zeteinkben is könnyű szerrel megalkothatják majd az 
egyházművészeti didaktikának ilyesféle sorozatát. Ezek 
elömutatásával s egyéb tán szükséges útbaigazításokkal 
szíves örömest szolgálatjukra állok. 

Ez a sommás oktatási mód a mai szemináriumi 
sokoldalú követelményekkel szemben még leghamarább 
fog beválni. Másrészt, miután a szemléltető genetikus 
rendszerre helyezi a fősúlyt, rövid idő alatt sokat képes 
nyújtani s egészben véve inkább üdítőn, mint fárasz-
tón hat a mindenütt buzgó és tudnivágyó papnöven-
dékekre. Kívánom tehát, hogy X. Pius pápa óhajának 
megfelelőleg, melyet 1907. dec. 12-ikéről keltezett kör-
iratában (Lásd Analecta Ecclesiastica. Roma. 1908. 
fascic. II.) oly nyomatékosan kifejezett, minél több egy-
házi, főleg papnevelő intézetünkben találjon szives 
befogadást. Velics László S. ./. 

F . N y i t r a . Vetitőkép-kölcsönző vállalata, mint két 
füzete előadásából látom, valóban pártolásra méltó vállalat 
lehet. Vetitőképek megfelelő szöveggel hasznos eszközök, 
különösen az ifjúság oktatásában. A vasárnapi délutánokat 
a vidéken, a falun így igen hasznosan lehet eltölteni. A szö-
vegek is változatosak. A ki a lelkész urak közül ilyen módon 
hasznosan akarja népét foglalkoztatni, forduljon ebben az 
ügyben Nyitrára, Filkorn Jenő hittanár úrhoz. 

O. B u d a p e s t . Züllés? Mi légyen a züllés? A kopott 
ruha talán legkevesebbszer mutat ja; a kopott ruhájú ember 
szegény, de becsületes ember lehet. A züllés ma jobbára 
vasalt cilinderben és keztyüs kézzel jár ; ezek alá, hogy fé-
nyesnek lássék, rejtőzik a kopott jellem. A valódi elzüllés: 
a lélek elzüllése, az elvtelen, a sivár lelkű, a kiélt, a mindenre 
kapható ember : a lelki koldus. A mai életmód, a testiség 
mai kultusza s vele az alacsony szenvedélyek uralma hányat, 
de hányat tesz ilyen koldussá ! Minden ilyen züllöttnek 
sátáni s olykor hosszú időre terjedő története van, nevezzék 
akár «verjudeter Christ»-nek valamely redakcióban, akár 
végzett földesúrnak a piripócsi bálon, akár vigécnek a poli-
tikában, akár szabadgondolkodónak a klubban — no eleget 
találhat belőlük. Sajnos, hogy épen a keresztény elem züllik 
s még ebből is, mint mindenből, csak egynek van haszna : 
az izraelita elemnek. 
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Bűnbocsánat az ősegyházban. VIII. Dudektöl. — Egyházi 
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tól. — Das Kabinett für kirchliche Kunst. Velics László 
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FELELŐS SZERKESZTŐ 

K 12- D U D E K J Á N O S dr. 
" 6- KQYKTKMI TANÍK 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

A magyar szent korona. 

Most, midőn hazánkfiai Rómába, II. Szilveszter 
pápa sírjához zarándokolnak,1 nemzeti hála kötelez 
arra, hogy mi itthon lévők is megemlékezzünk arról 
a pápáról, ki koronát küldvén Istvánnak, a ka land-
jaiban kifáradt s a szomszéd népek által betolakodott 
idegenként gyűlölt maroknyi magyar népnek európai 
létet biztosított. Az a Szilveszter-féle szent korona 
volt keresztelőnk s az európai népek családjába 
való fölvételünk. Ezt csak a pápa tehette meg, azon 
helyzeténél fogva, melyet a középkorban a keresztény 
népek gondolkozásában s értékelésében elfoglalt; 
s ez a tette nekünk annál becsesebb, mivel ezzel 
intette le a haragvó szomszédokat, hogy a veszedel-
mes fészkelődőket a 855. augsburgi vereség követ-
kezményeként ki ne nézzék a Duna-Tisza tájáról. 

Marczali Henrik kezdte,2 Acsády Ignác folytatta3 

az ú j elméletet, hogy a magyar szent korona talán 
nem is II. Szilveszter pápától való, sőt az utóbbi 
kereken állította, hogy István magától, hivatalosan 
és formaszerűen vette föl a királyi címet. «Saját 
hatalomteljéből eszközölte a rangemelést.» Csak olyan 
történetíró állíthatja ezt, a ki nemhogy nem tudná, 
de tetteti magát, hogy nem tudja, mintha ilyesmi 
lehetséges lett volna a X., XI. században a császár, 
a pápa vagy mindkettő nélkül az akkori európai 
közviszonyok között. 

Azért valóban a történeti igazságnak tett szol-
gálatot Karácsonyi János dr., midőn a minap a 
«Kath. Szemlé»-ben újból hangoztat ta 4 a régi tényt, 
megszólaltatván az egykorú tanút, a merseburgi 
Thietmárt , ki III. Ottó császár utolsó éveit beszélvén 
el, állítja : «Az említett császár kedvéért és az ő 
biztatására a ba jor herceg sógora (a herceg nővére 

1 T. i. most leplezik le Rómában, a Lateránban, II. Szil-
veszter sirja fölött a szent korona küldését megörökítő jele-
netet ábrázoló reliefet, melyet Fraknói Vilmos c. püspök, 
neves történetírónk, a magyar kereszténység fönnállásának 
kilencszáz éves ünneplése alkalmából (1900.) Dankó képfaragó 
által készíttetett. 

2 Szilágyi : Magyar Nemzet Története. 1895. I. 242—6. 1. 
3 Acsády : A Magyar Birodalom Története. 1904. I. 74. 1. 
4 Karácsonyi : A magyar szent korona küldése. Kath. 

Szemle. 1910. 353. 1. 

Gizella István neje volt), az országában székesegy-
házakat alapító Waic, koronát és királyi fölavatást 
nyert». 

A tény megállapítása után érdekesen fejtegeti, 
hogy hogyan történhetett az, holott az ilyen liberális 
eljárás mind II. Szilveszter (az egykori Gerbert), 
mind tanítványa és neveltje, III. Ottó császár politikai 
gondolkozásával ellenkezni látszik, a kik Nagy 
Konstantin korszakát akarván visszaállítani, a kor-
látlan császárság (az egykori római birodalom) meg-
teremtésére gondoltak. 

Karácsonyi valami lesújtó, váratlan eseményben 
keresi a császár gondolkozása ilyetén megváltozásá-
nak okát. S talál is ilyet a dédelgetett római nép 
1001. február jában támadt fegyverfogásában császárja 
ellen, úgy hogy ábránd juk egéből lehullva, lelkükben 
mély keserűséggel, mindket ten, a császár és pápa is 
február közepén Ravennába menekültek. Itt aztán más 
lelki hatás alá kerültek. A császár letett világ-
ura lomra való törekvéséről s a keresztény vallás 
terjesztését előbbre tette mindennél. A magyar szent 
korona ajándékozása is 1001. má jus hó körül Raven-
nában történt. Jellemző különben, hogy nem királyi 
jelekkel ékített koronát készítettek István számára, 
hanem egy ereklyetartóról levették a Krisztust apos-
tolai közt ábrázoló zománcos képsorozatot, arany 
abroncsra illesztették s ebből lett a magyar szent 
korona. 

Ezt a magyarázatot egy még mélyebben szántó 
és a császár hangulatának változását lélektanilag tel-
jesebben megvilágító gondolattal szeretném meg-
toldani. Mangoldnál találom. «Az akkori világ azt 
hitte, hogy az 1000-ik év után bekövetkezik a világ 
vége. E téves hit (chil iasmus)1 még növesztette a 

l A chiliasmus az első keresztény századokban elterjedt 
balhit volt, mely a Szentírás némely helyeinek betűszerinti 
értelmezéséből támadt s arra vonatkozott, hogy Krisztus még 
egyszer el fog jönni a földre s az újra fölépitett Jeruzsálem 
környékén ezer évig tartó birodalmat fog alapítani, melyben 
a jók és igazak Krisztussal fognak uralkodni s az átok alól 
fölszabadított föld gyümölcseiben minden munka és fáradság 
nélkül fognak részesülni. Ezer év leteltével Isten az eget és 
földet megújítja, a halottakat föltámasztván, az utolsó Ítéletet 
megtartja. L. Rapaics : Egyetemes egyháztörténelem. li.7 
I. 162. 1. 
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századnak vallásos rajongását és sokakat űzött a kolos-
torok falai közé, avagy pusztai magányokba, hol bű-
neikért vezekeltek és testüket sanyargatták. Maga Ottó 
császár is több izben folytatott ily aszketikus életet.»1 

Ez a közmeggyőződés, azt hiszem, jobban teszi 
érthetővé a császár nagy lemondását világhatalmi 
ábrándjáról , mint a római nép fegyverfogása; amint-
hogy ebből ért jük meg a Karácsonyi által leírt, 
remetékből, szerzetesekből, püspökökből álló ravennai 
környezetét is, valamint zarándoklását Gnesenbe 
szent Adalbert és Aachenbe Nagy Károly sírjához. 

Hozzájárult ehhez bizonyára a császár rokoni 
viszonya a bajor házzal és rokonérzése Istvánnak 
hasonló aszketikus ha j lama iránt. 

A chiliasmus balhit volt ugyan, de nekünk, 
illetőleg a lét és nemlét veszedelme közt ingadozó 
akkori magyar nemzetnek, szerencsét hozott. Dudek. 

J^risztus istenemberségének malaszt jelleget 
(in.) 

Krisztus emberi természetének személyes szent-
ségét, a természetfölötti rendben való részességét 
magában az isteni Személyben, a lényeges és legfőbb 
szentségben történt oly subsistentiális önállósulásá-
ban állapítottuk meg, amelynek következtében csakis, 
mint az isteni Személytől függő s a többször említett 
szerves egység folytán Neki teljesen alárendelt «em-
beri természet» létezhetik és működhetik. Az emberi 
természetre így átszármazó isteni méltóságot mon-
dottuk Krisztus embersége deifica ti ójának, istenisé-
gének. A megszentelés folytán azonban nemcsak a 
természet, mint ilyen alakul át s vesz részt az isteni 
természetben, hanem a működés és cselekvésmód 
is, hiszen a szentség lényegét az Istennel való oly 
egyesülésben állapítottuk meg, amely a megszentelt 
teremtményt természetfölötti cselekvésre képesíti. 
Eddigi fejtegetéseink szerint az istenemberségnek 
valóságos malaszt jellege van, mivel Krisztus emberi 
természetének átalakulása sokkal bensőbb, mint a meg 
szentelt léleké, az isteni természetbeni való részessége 
sokkal felsőbbfokú, mint a miénk, hiszen az isten-
ségnek egyik legjellemzőbb sajátságát — az isteni 
örök subsistentialis önállósulást — mondha t ja 
magáénak. A továbbiakban arra kell fordítani figyel-
münket , vájjon megtaláljuk-e az istenemberségben a 
malaszt jelleget azon irányban is, hogy olyan avagy 
felsőbbrangú cselekvések alanya, mint a megszen-
telt lélek. 

III. 

Föntebbi fejtegetéseinknek a személyi lét és ter-
mészet azon viszonyát vettük alapjául, amely nem 

1 Mangold Lajos: Világtörténelem. II. 1892. 98. 1. 
2 A mult számban zavaró sajtóhiba csúszott be. A 214. 

old. második bekezdéséuek utolsó sora így olvasandó : egyik 
fontos követelményének stb. Nem pedig egyéb fontos. U. o. 
a második bekezdés negyedik sorában a Tiúpaxit; után a gon-
dolatjel törlendő. A szerző. 

mechanikus egymáshoz tartozásban, hanem a sub-
sistentialis egységet létrehozó egyesülésben, az ön-
állóan létező és működő alany (princípium quod) meg-
alkotásában nyilvánul meg. Hangsúlyoztuk továbbá, 
hogy a személyi lét nem praedicamentalis sajátság, 
következőleg a természetet nem úgy tökéletesbíti, 
hogy új faji jelleget kölcsönözne neki. Vizsgáljuk meg 
ezután egymáshoz való viszonyukat az együttműkö-
dés szempontjából. Hogy bizonyos együttműködés 
van közöttük, azt tagadhatatlan tény gyanánt állítja 
azon ismeretes scholastikus közmondás : actiones sunt 
supposi torum. 

Ez az együttműködés elsősorban is az összes 
működéseknek a suppositumhoz való tartozásában 
nyilvánul meg. A személyi lét ugyanis subsistentialis 
teljességet és határoltságot kölcsönözve a természet-
nek, vele együtt alkotja meg az egyes részek műkö-
désének önálló, hogy úgy mond jam birtokos és felelős 
alanyát (suppositum, princípium quod),1 mivel az így 
határolt és befejezett természet (mint princípium 
quo) minden egyes része úgy működik, hogy a sok 
különböző és egymástól távol álló cselekvés egyetlen 
alanynak, a supposi tunmak — az e/i-nek — tulaj-
doníttassák. Az említett szerves egység a cselekvés 
ezen birtoklásán (subjektálásán) kívül többet kiván. 
Magában rejti ugyanis ama követelményt is, hogy a 
suppositum, mint az egyes részeket szerves egésszé 
fűző s működésüket magáéinak valló tényező maga 
is valósággal — elicitive — kér jen és vegyen részt 
minden egyes cselekvésben.2 Ezzel semmiesetre sem 
akarom azt állítani, hogy a subsistentia, mint a cse-
lekvés közvetlen tényezője (princípium eliciens quo) 
befolyásolná a működő alanyt, vagy mint ilyen adna 
a cselekvésnek létet s specifikálná magát a cselek-
ményt (operatum), hanem csak azt, hogy a tulaj-
donképeni cselekvő maga a suppositum, míg a ter-
mészet és egyéb tényezők csak mintegy eszközök, 
amelyek által az egész működik. A cselekmények 
ezen viszonya alapján, mely szerint a suppositumtól 
nyernek létet, mondjuk a suppositumot elicitive 
működő s így a subsistentiát a természettel együtt-
működő tényezőnek. Eszerint a működő alany min-
den cselekvésében kell lennie olyan sajátságnak 
(formalitas), amely magán hordja az é/i-nek, a 
supposi tumnak a jellegét és méltóságát úgy, hogy 
bizonyos tekintetben minden cselekedetben mintegy 
visszatükröződik a cselekvő személy (vagy suppo-
situm) kiléte. Az erkölcsi életben világos tételünk 
igazsága. Ha a Szentírás szerint a ruhája , neve-

1 «Actiones esse suppositorum, nihil aliud est, quam 
subsistentiam per se conducerc ad hoc, ut detur princípium 
operativum ut quod.» Io. a S. Th. Curs. Phil. Phil. nat. I. P. 
Q. 7. a. 2. 

2 «Actiones sunt suppositorum et totorum non autem 
proprie loquendo partium et formarum seu potentiarum : 
non enim proprie dicitur, quod man us percutiat, sed homo 
per manum, neque proprie dicitur, quod calor calefaciat, 
sed ignis per calorem.» S. Th. II—II. Q. 58. ar. 2. c. 
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lése stb. elárulják az embert, mennyivel inkább áll 
ez az egészen megfontolt emberi cselekedetekről. 
Mindegyikben megtaláljuk az illető bizonyos jellemző 
személyi sajátságát. Ugyanezt mondhat juk a természet 
rendjéről is. Két tényre hivatkozunk. Az ember min-
den, még legalsóbbrangú működésére is rá van 
nyomva az emberi méltóság jellege legalább is 
annyiban, hogy fajilag különbözik az alsóbbrendű 
lények hasonló működéseitől. A másik tényt a 
subsistentialis egész egyes részeinek alárendeltségé-
ben látjuk. A beteg ember értelmi működése sokkal 
zavartabb, mint az egészségesé s igen gyakran nagyon 
is magán hord ja az egyes részek megzavart össz-
hangjának a bélyegét. Mindmegannyi bizonyíték, 
hogy az egész suppositum működik az egyes ré-
szek által. 

Mivel tehát Krisztus emberi természetét maga a 
lényeges szentség, az örök Ige személye teszi ön-
állóan működő s a cselekvések felelős és birtokos 
alanyává, másrészt pedig maga az örök Ige is részt 
vesz az így természetfölöttivé vált és megszentelt 
emberség működéseiben, vele együtt, illetőleg általa 
valósítja meg az emberi természet sajátos műkö-
déseit,1 következik, hogy: 1. Krisztus minden emberi 
cselekedetét természetfölöttinek, szentnek, kiváló ér-
telemben vett isteninek, istenemberinek (theandrica) 
kell mondanunk, 2. s mindegyikben vissza kell 
tükröződnie az isteni méltóságnak, értéknek és dicső-
ségnek anélkül, hogy mindez az emberi cselekedetek 
faji jellegét legkevésbbé is befolyásolná. Tételünk két 
szorosan összefüggő s egymást kiegészítő igazságot 
mond ki. Bizonyításukhoz néhány általános elv 
hangsúlyozása elkerülhetlen. 

Az isteni Személy és az emberi természet dog-
matikailag biztos együttműködését2 a test és lélek 
együttműködésének analógiája alapján magyarázhat-
juk meg legkönnyebben. A test ugyanis oly szoros 
összeköttetésben áll a lélekkel, hogy csakis általa és 
a lélektől nyert életerő következtében végezheti sajátos 
functióit (összes alsóbbrendű működéseinket), más-
részt pedig maga is részt kér a lélek sajátos műkö-
déseiben úgy a tárgy szolgáltatása (dependentia 
obiectiva animae a corpore), mint pedig a lélek 
akaratának megvalósító eszköze címén. A lélektől 

1 «Princípium antem quod est unum tantum, scilicet 
ipsum suppositum, quod non inlluit in actum per distinctam 
causalitatem aut influxum ab ipsa natura, sicut nec per 
distinctam virtutem, sed ex ipsa natura cum suis potentiis 
fit unum operans integrum et totale, ita quod ipsum totum, 
seu ipsa persona est operans et natura, seu forma aut 
potentia est id, per quod operatur.» «Verbum Divinum non 
aliter inlluit ut suppositum humanitatis, nisi terminando 
ipsam naturam et constituendo totum, quia media tali natura 
et virtute eius operatur non seorsum.» Io. a. S. Th. Cur. 
Theol. de Incarn. disp. II. a. 1. n. X., XII. (VIII., 54, 55.) 

2 «Agit enim utraque forma cum alterius communione, 
quod proprium est ; verbo scilicet operante, quod verbi est 
et carne exequente quod carnis est.» Leonis p. ep. 28 dogm. 
cap. 4. Denz. 133. 

nyert életerő s a tőle való szerves függés és együtt-
működés következtében a test sajátos működéseit 
mintegy szellemileg, a lélek viszont testileg, vagyis a 
testhez kötve végzi, megtartva természetesen azon 
fölényét, hogy a test sem a megfelelő erőt nem szol-
gáltatja neki, sem pedig nem köti le annyira, hogy 
nélküle egyáltalában nem működhetnék. E két elem-
ből azonban nemcsak a birtokosság értelmében válik 
együttműködő alany (princípium quod), hanem a 
cselekvések közvetlen tényezője is úgy, hogy a lest 
nemcsak a lélek felelősségére működik, hanem oly 
közvetlen egységben is, hogy a cselekmény (opera-
tum) általuk nyer legközelebbi materiális létet. Innen 
van az, hogy a test működéseire oly értelemben árad 
át az emberi méltóság, hogy faji különbség választja 
el a többi lények hasonszerű működéseitől. 

Bár így a test minden cselekedetére rá van 
nyomva az emberi méltóság sajátos bélyege, a maga 
egész valóságában azonban csak akkor beszélhetünk 
emberi cselekedetekről, ha az ember legnemesebb 
része — a lélek — nemcsak ezen általános, közvet-
lenül cselekvő-erőt adó és suppositalis alapon m ű -
ködik együtt, hanem ha a cselekmény direkte a 
lélek illetőleg az akarat — határozott parancsára, 
tehát egészen különös befolyása alatt, jön létre. 
Ez esetben még feltűnőbb a test természetét fölül-
múló cselekvésben való részessége, még több benne 
az emberi. így pl. ha érzéki törekvésünk engedel-
meskedik a lélek akaratának, vagy ennek parancsára 
olyasmit végez, aminek egészen ellenkezőjét kellene 
a testtől, mint ilyentől várnunk, vagy amit a maga 
emberségéből ugyancsak nem hajtott volna végre 
(pl. tisztaság), világosan látjuk mily igazán emberi 
módon s a lélek méltóságának megfelelően működik 
testünk a lélek ezen határozottabb befolyása alatt. 

Hasonló viszony áll fönn Krisztus istensége és 
emberi természete között is. Mivel szent emberségé-
nek önálló léte és működése épúgy az örök Igétől 
történt subsistentialis befejezettséghez van kötve, 
mint a testé a lélekhez, következik, hogy az isteni 
Személy együttműködése hasonló módon szükséges 
az emberi természet sajátos működéseinek a végzé-
séhez, mint a léleké a testéihez, továbbá az emberi 
természet épúgy résztvesz az istenség sajátos csele-
kedeteiben, mint a test a lélekében. 

Az isteni Személy és emberi természet első-
sorban is a cselekvések egységes, felelős és birtokos 
alanya (princípium quod) címén működnek együtt. 
Belőlük alakul meg ugyanis az Istenember, azon én 
és suppositalis egész, amely ezen én minden cselek-
vésének birtokosa úgy, hogy minden cselekvési az 
emberi természetet önállósító isteni Személynek kell 
tulajdonítanunk, Öt kell felelőssé tennünk s nem az 
egyes részeket és közvetlen tényezőket. Együtt és 
egységesen bár nem egy cselekvéssel — működik 
e két tényező elicitive is. Az emberi természet ugyanis 
a gratia unionis következtében oly függő viszonyba 
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lép az isteni Személlyel, hogy nélküle önálló alany-
ként egyáltalában nem is létezhetik. Minden teremt-
mény alá van ugyan rendelve működéseiben Isten-
nek, de egy sem nyeri Istentől összes cselekedeteinek 
föltétlen követelményét az önállóságot és függetlenül 
létező alany jelleget oly különös módon, mint Krisztus 
emberi természete. Ez ugyanis magában az örök Ige 
személyében önállósul (subsistit) és létezik, amiért 
csakis mint az isteni Személynek egészen különös 
módon alárendelt s tőle minden működés egyik 
legfőbb, másrészt pedig a szerves subsistentialis egy-
ség alapján együttműködő tényezőjét nyerő eszköz — 
orgánum — végzi sajátos működéseit. Mivel tehát az 
az isteni Személy és az emberi természet ezen 
subsistentialis egysége a lapján az örök Ige bizonyos 
értelemben persona composita-vá válik,1 époly 
kevéssé vonhat ja ki magát az emberi természet m ű -
ködéseinek létrehozásától, mint a természetes sze-
mélyi lét a természet suppositalis határolása folytán. 
Eszerint az így csodálatosan megalakult suppositalis 
egész épúgy elicitive vesz részt az egyes részek mű-
ködéseiben, mint a természetes suppositum. Emiatt 
az emberi természet cselekedetei nemcsak birtoka 
az örök Igének, hanem valósággal függenek is tőle, 
nem kevésbbé, mint kezem irása függ tőlem. 

Két fontos elv következik ebből. Az egyik az, 
hogy az emberi természet az isteni Személytől való 
függőség és egység folytán hasonló módon kér részt 
az istenség sajátos működéseiben, mint a test a 
leiekéiben. Emellett azonban az isteni Személy sokkal 
kiválóbb és igazabb értelemben megtartja az emberi 
természetfölötti superioritását, mint a lélek a test 
fölött, mivel a léleknek a testtel való együttműködése 
természeti törvény, míg Krisztusban a malaszt cso-
dája s csak annyira terjed ki, amennyire épen lehet-
séges s Krisztus (mint az emberek és összes teremt-
mények fejének) méltósága megköveteli.2 A másik fon-
tos elv az, hogy az emberség függő viszonya az örök 
Igéhez s az említett subsistentialis alárendeltség meg-
követelik, hogy az emberi természet összes műkö-
déseire rá legyen nyomva a suppositumnak, amelytől 
létet nyernek, méltósága és kiléte. Tehát épúgy iste-
nileg végzi az emberi természet sajátos működéseit, 
mint amily szellemileg a test a magáiét s az istenség 
hasonló módon működik Krisztusban emberileg, mint 
a lélek a testben testileg. 

Ezen elicitiv együttműködés másrészt azonban 

» V. ö. S. Th. III. Q. II. a. 4. c. 
2 Természetesen különbséget kell tennünk az istenség 

sajátos működéseinek birtoklása s az eszközi együttműködés 
között. Az előbbi alapján az isteni személy minden műkö-
dése az emberi természeté is, az utóbbi azonban csak bizo-
nyos lehetőség határai között mozog. Lehetetlen pl. az actio-
nes ad intra-nál, továbbá a teremtésnél, de nem lehetetlen, 
sőt Krisztusnak, mint az Egyház fejének állása megkívánja, 
hogy eszközileg működjék az emberek kormányzásánál, a 
malaszt adományozásánál stb. V. ö. Scheeben. Dogm. V. Buch 
§ 219 n. 327. 330. 

nem olyan természetű, mint a test és léleké. Az örök Ige 
ugyanis nem működik együtt az emberi természettel 
közvetlen tényező (princípium quo) gyanánt, hiszen 
nem alkot vele egy természetet s így nem ad az 
emberi természetnek a működéshez szükséges oly 
specifikus erőt, mint a lélek a testnek. De azáltal, 
hogy a cselekvéshez szükséges közvetlen (natura) és 
legközvetlenebb (potentia in actu pr imo) sajátságok-
kal már fölruházott emberi természetnek a cselekvés 
és működhetés utolsó s így az előbbinél nem kevésbbé 
szükséges föltételét, az önállóságot és létet (esse) 
ad ja s vele együtt a működő suppositumot alkotja, 
olyan elicitiv része van az emberi természet cselek-
vésében, mint a természetes suppositumoknak, illetőleg, 
személyi létnek, az egyes részek működéseiben 1. i. 
hogy az működik ez utóbbiak által. 

Eszerint Krisztus emberi természete csak annyi-
ban működik különös módon in virtute divina — 
illetőleg in virtute Yerbi — amennyiben a gyakran 
említett suppositalis liatároltság folytán szükség-
szerűen és kizárólag csakis az örök Igétől való függő-
ségben és alárendeltségben működhet ik. Az örök 
Igétől, mint ilyentől tehát semminemű habitualis 
vagy aktualis tényezőt működéseihez nem nyer s 
minden további befolyás az istenség részéről az 
isteni természetre, tehát az egész Szentháromságra 
vezetendő vissza. 

Vonjuk le a mondottakból következtetéseinket. 
A gratia unionis következtében elsősorban is az 
isteni Személy vállal felelősséget Krisztus emberi 
természetének cselekedeteiért. Oly előnyt rejt magá-
ban ez igazság, amely a gratia habitualistól meg-
szentelt lélekben csak homályos árnyékban található 
meg. Amíg ugyanis a megszentelt lélek a gratia 
habitualis erejében működik, époly kevéssé vétkez-
hetik, mint amily lehetetlenség, hogy a tűz fagyasszon. 
Ámde, mivel a megszentelő malaszt habitus a lakjá-
ban ju t osztályrészünkül, akkor használjuk s akkor 
működünk vele együtt, ha akarunk. Emiatt nem 
zárja ki a bűnt egyszer s mindenkorra , hanem csak 
addig, amíg lelkünkben van, illetőleg amíg vele 
együtt s a malaszt erejében működünk . Eszerint a 
megszentelt ember kerülheti a bűnt, ha akar ja — 
potest non peccare. Krisztus gratia unionisa azonban 
minden bűnt még a legcsekélyebb hibát is kizárja 
és pedig oly mértékben, hogy nem emberi akaratá-
ból függött vétkezni vagy nem vétkezni, mint nálunk, 
hanem nála a vétkezésnek még csak lehetőségéről 
sem szólhatunk (impeccabilitas metaphysica). 

Tételünk legfőbb bizonyítását — eltekintve min -
den más bizonyítékból — azon igazságban kell 
keresnünk, hogy maga az isteni Személy lépett be 
Krisztus emberi természete felelős és birtokos alanyá-
nak konstitutiójába úgy, hogy az emberi természet 
minden cselekedetében része van az isteni Személy-

,nek is, Ö a felelős birtokosuk s nem a magában 
véve véges és így gyönge emberi természet. Eszerint 
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az emberi természet minden hibájáért magát az isteni 
Személyt kellene felelősségre vonnunk, Ö lenne vét-
keinek birtokosa, sőt a mondottak szerint elicitiv 
része lenne bennök. Eltekintve attól, hogy mily 
sérelmes és méltatlan következményeket vonna maga 
után az Istenember vétke magára az isteni Személyre, 
ez esetben igaznak kellene elismernünk a tételt : 
Isten vétkezhetik. Krisztus vétke tehát époly lehetet-
lenség, mint amily abszurdumot foglal magában 
említett tételünk. 

Krisztus bűntelensége eszerint minden acciden-
talisan megszentelő malaszt, sőt a visio beatifica 
nélkül is tény és pedig minden egyéb malaszt-adta 
bűntelenséget messze fölülmúló tény. Magának a 
megszentelt léleknek s magának az Istent szemlélő 
alanynak természete,helyesebben állapota (status) zárj a 
ki a bűnt (tehát ab intrinseco), de egyikben sem tör-
ténik ez olyan az én konstitutiójához tartozó tényező, 
tehát a legszorosabb értelemben vett benső tényező 
által, mint Krisztusnál s egyikkel sem ellenkezik a 
bűn oly módon, mint Krisztus énjével.1 

Krisztus ezen bűntelensége azonban nemcsak 
negative — a bűn kizárásának értelmében — veendő, 
hanem pozitive is, t. i. az erkölcsileg jó és szent 
cselekedetek szükségképeni követelése értelmében is. 
Krisztusban ugyanis az emberi természettel a lénye-
ges szentség személyesen működik közre és pedig 
oly értelemben, hogy minden cselekvésében nemcsak 
olyan általános első oksági része van, mint minden 
teremtmény cselekvésében, hanem, mivel az emberi 
természet az 0 személyében önállósul, tehát hozzá 
a legközelebbi viszonyban áll, szerves, személyes 
elicitiv együttműködés cimén. Ennélfogva Krisztus-
ban más, mint rendezett, szent és Istenre vonatkoz-
tatott cselekedetről szó sem lehet, már csak a Személy 
méltósága miatt sem, de még kevésbé a Személyről, 
mint elicitive együttműködő tényezőről az emberi 
cselekedetekre átáradó jellegzetes sajátság — a szent-
ség miatt. 

Ha tehát eltekintünk is Krisztus emberségének 
a megszentelő malaszt által történt accidentális meg-
szentelésétől s a belőle szükségképen eredő s a jóra 
haj lékonnyá tevő erényektől, Krisztus emberi csele-
kedeteit szenteknek és erkölcsileg jóknak kell mon-
danunk már a gratia unionis következtében is. 
Ez az erkölcsi jóság épúgy ab intrinseco található 

1 «Magis répugnât peccatum cum gratia unionis, quam 
cum gratia habituali, quia licet peccatum non opponatur 
proprie loquendo contrarie aut privative ipsi gratiae unionis, 
quia est suo modo substantia, cui nihil est contrarium, 
nihilominus, quia gratia unionis ipsam humanitatem facit 
personaliter gratam, répugnât, quod in natura, quae tali 
personalitate subsistit, reperiatur peccatum, quia ilia ope-
ari non posset sine concursu talis suppositi.» Io. a. S. Th. 
de Inc. disp. XVI. a. 1. n. XLVI. »Quia eius Persona est di-
vina nec potest operari et intluere concursu personali et 
proprio in actionem, quae sit offensa et aversio ab ipsamet 
Persona.» Ib. in I—II. disp. II. a. V. n. XI. 

meg Krisztusban, mint a bűntelenség. Másrészt azon-
ban ez nem zárja ki, sőt a természetfölötti rend 
jelenleg uralkodó törvényei szerint megköveteli 
Krisztus lelkének accidentális megszentelését és meg-
felelő erényekkel való fölékesítését. 

Az örök Ige ugyanis csak suppositálisan m ű -
ködik együtt az emberi természettel, egyes képes-
ségeit azonban nem tökéletesbíti közvetlen infor-
mátióval úgy, hogy az említett haj landóság a jóra 
e képességekben s maga az erkölcsi jóság cseleke-
deteikben bizonyos értelemben csak ab extrinseco 
lenne meg, ha nem nyernének megfelelő accidentális 
tökéletesbi'ilést a megszentelő malaszt (a lélek lénye-
gében) s az erények által (az egyes képességekben). 
A gratia unionis, mint ilyen, következtében a köz-
vetlen tényezők (princípium c[uo) részéről nem 
látnók ama közvetlen arányosságot (proportio) a 
természetfölötti cselekvéshez, a mely a skolasztikus 
megismerési elmélet általános elvei szerint a cselekvő 
erő és tárgya között föltétlenül szükséges. A felelős 
és birtokos alany részéről megtalálnók ugyan a 
szükséges arányosságot, pl. Isten színről-színre látá-
sához és szei etetéhez, úgy hogy ez, mint ilyen, semmi-
nemű további tökéletesbítésre nem szorulna, de nem 
találnók meg ez értelemben és akaratban azon 
arányt, amelyet a lumen gloriae és a Caritas adnak. 
(Az emberi természetre és képességeire az így csak 
közvetve átszármazó arányosság értelmében mondtuk 
fönnebb, hogy ab extrinseco lenne a képességekben 
a jóra való hajlandóság a közvetlen arányossággal 
szemben.) Nem vitatom ugyan, hogy Isten különös 
intézkedése folytán nem lett volna elég a gratia 
unionis minden gratia habitualis és erények nélkül 
ahhoz, hogy Krisztus emberi természete ezen műkö-
dések részese lehessen, de azonnal szembetűnik, 
hogy ezen esetben Krisztus emberi természete nem 
nyerte volna meg azon méltóságot, amely megilleti, 
sőt mondjuk ki bátran, ez nem illenék össze az 
unió hypostatica azon alakjával, amely a jelen ter-
mészetfölötti rend törvényei szerint előttünk áll. 
Ez esetben ugyanis Krisztus emberi természete többé-
kevésbé az élettelen eszközök sorsára jutott volna,1 

amelyekről tudjuk, hogy a felsőbbrendű ágenstől 
nyert proportio folytán természetüket tűlhaladó m ű -
ködéseket végeznek anélkül, hogy saját erejükből 
(virtute propria) is működnének. Ilyenféle cselekvés 
az emberi természet méltósága ellen van, amely úgy 
szokott részt venni a felsőbb ok sajátos működései-
ben, hogy a maga részéről is aktive já ru l hozzá a 
cselekvés létrehozásához, ami csakis úgy történhetik 
meg, ha olyan tényező révén arányosodik a cselek-

1 «Humanitas Christi est instrumentum divinitatis, non 
quidem sicut instrumentum inanimatum, quod nullo modo 
agit, sed solum agitur ; sed tamquam instrumentum anima 
rationali animatum, quod ita agitur, quod etiam agit; et ideo 
ad convenientiam actionis oportuit eum habere gratiam 
habitualem.» S. Th. III. Q. VII. a. 1. ad 1. 
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véshez, amelyet közvetlenül együttműködő tényező 
cimén is magáénak mondhat . 

Mivel tehát egyrészt a jelenlegi természetfölötti 
rend törvényei szerint az Isten előtt kedves cselekede-
tek létrehozásához habitusok a lakjában magunkénak 
mondha tó közelebbi (gratia habitualis) és legközelebbi 
(virtutes) tényezőkre van szükségünk1 és mivel a gratia 
unionis nem ilyen tényező, bát ran állíthatjuk, hogy 
Krisztus emberi méltósága megkívánja, hogy természet-
fölötti cselekedeteihez olyan közvetlenül arányosító 
tényezőket nyerjen, aminő a megszentelő malaszt és az 
erények. Emellett, mivel úgy a gratia unionis által 
nyert méltóság, mint a belőle folyó hivatás (mint 
megváltó, emberek feje, a malasztok osztogatója) 
cimén Istennel a megismerés és szeretet révén is a 
legközvetlenebb viszonyba kellett lépnie2 a gratia 
unionis által így megszentelt supposi tumnak ter-
mészetes és veleszületett joga volt az említett 
tényezőkre,8 épúgy, mint a test és lélek egyesü-
léséből származó emberi természetnek természetes 
és veleszületett joga van az értelemhez és mind-
ahhoz, ami az emberi méltóságnak megfelelő élethez 
szükséges. 

Bár eszerint a gratia unionis nem ad közvetlen 
arányosságot Krisztus emberi természetének a ter-
mészetfölötti cselekvéshez, emiatt azonban semmiben 
sem marad a megszentelő malaszt mögött, amint 
később bizonyítjuk. 

Az isteni Személy és emberi természet elicitiv 
együttműködése magyarázza meg továbbá Krisztus 
összes emberi cselekedeteinek természetfölöttiségét, 
szentségét, istenségét és istenemberi voltát. Általáno-
san elismert elv, «quod actus ab eisdem principiis 
potest habere valorem et perfectionem, a quibus 
habet esse».4 A megszentelt lélek cselekedeteit is 
azért mondjuk természetfölöttieknek és szenteknek, 
mivel természetfölötti tényező egyességében végzi 
őket. A természetfölöttiség és szentség eszerint nem-
csak a tárgy részéről található meg bennök, hanem 
magok a cselekmények fizikai (esse physicum) termé-
szete révén is, mivel oly sajátságokat mutatnak föl, 
amelyeket csakis természetfölötti tényezőre vezethe-
tünk vissza. 

Mivel tehát Krisztus emberi természetének mű-
ködései az isteni Személytől történt subsistentialis 
határolás folytán oly szerves, elicitiv együttműködést 
követelnek egy egészen természetfölötti tényező 

1 Ezzel természetesen nem érintjük azon eseteket, 
amelyekben az ember tisztán, bár mindig együtt működő 
eszköz gyanánt szerepel, amihez elegendő a motio transiens is. 

ä V. ö. S. Th. III. Q. III. a. 1. c. és az egész Q. 
3 «Gratia habitualis non intelligitur, ut praecedens 

unionem, sed ut consequens eam, sieut quaedam proprietas 
naturalis unde et Augustinus dicit in Enchir. (c. 40) quod 
gratia est quodammodo Christo homini naturalis.» S. Th. 
III. Q. VII. a. XIII. ad 2. 

* V. ö. Io. a. S. Th. Curs. Theol. de Inc. dis]). II. a. I. 
n. IX. (VIII. 54.), 

részéről, következik, hogy emberi természetének 
minden, még legtermészetesebb működései is termé-
szetfölötti jelleget nyernek, mert nemcsak természet-
fölötti tényező a birtokosuk, hanem megvalósítójuk 
is. Továbbá, mivel maga a lényeges szentség mind-
ezen cselekedetek együttműködő tényezője, szentek-
nek, sőt az isteni Személyhez való ezen benső viszo-
nyuk miatt végtelenül szenteknek kell azokat mon-
danunk. Amint tehát Krisztus emberi természetének 
istenségén nem értünk mást, mint az isteni Személy-
ben történt subsistentialis önállósulást (s az ebből 
rá átáradó isteni méltóságot), melynek következtében 
nem mint közönséges ember, hanem mint az örök 
Igével szerves egységet alkotó, Tőle teljesen függő s 
alárendelt emberi természet létezik és működik, úgy 
cselekedeteinek természetfölöttiségén, szentségén és 
isteniségén is csak az ily természetfölötti tényezőtől 
való függésüket értjük. Ez a függőség époly lényeges 
alkotó részét teszi emberi cselekedeinek, épúgy át-
hat ja és átalakítja őket, mint a megszentelt lélek 
cselekedeteit a malaszttól rájok áradó természet-
fölöttiség, Isten cselekvésmódjához való hasonlóság 
s az említett együttműködő tényezőtől való függőség. 
Emellett azonban az isteni méltóság nem oly alak-
ban árad át rájok, mint az emberi test működéseire az 
emberi méltóság, mert ez faji különbségeket idéz 
elő, az előbbi azonban faji jellegüket nem változ-
tatja meg, amint az emberi természet sem változik 
meg fajilag a gratia unionis által. Az isteni Személy 
és emberi természet ezen benső társulása alapján 
Krisztus összes cselekedeteit — távolabbi értelem-
ben — istenemberieknek pontosabban (actio thean-
drica), az Istenember cselekedeinek mondhat juk . 

Emellett nem szabad elfelejtenünk, hogy Krisz-
tus emberi működéseihez épúgy szükséges az álta-
lános isteni közreműködés, mint bármely más teremt-
ményééhez. Ezzel azonban Krisztus cselekedetei 
sokkal bensőbben és igazabban válnak az istenség 
cselekedeteivé, mint egyéb teremtményéi. Benne 
ugyanis az istenség nem, mintegy idegen ( instrumen-
tum separatum), hanem magában az isteni Személy-
ben önállósult eszközzel ( instrumentum coniunctum) 
működik közre. így már a távolabbi értelemben vett 
actio theandricában is megtaláljuk nemcsak az isteni 
Személynek, mint ilyennek suppositalis, hanem 
magának az istenségnek első oki, részben kü -
lönös együttműködését, ha eltekintünk is azon külö-
nös felvilágosításoktól és kormányzástól, amelyben 
Krisztus emberi működései az istenség részéről ré-
szesültek. 

Ha továbbá Krisztust konkrété szemléljük az 
isteni Szeméi}' és a Szentháromság eddig kifejtett 
együttműködése mellett Krisztus emberi cselekede-
teinek azon erkölcsi tökéletessége is szembetűnik, 
hogy emberi akarata — Isten akaratának legtökéle-
tesebb ismerete folytán - mindig szerinte irányította 
cselekedeteit úgy, hogy a természetfölötti tökéletesség 
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és szentség valóban minden egyes követt-ményeit 
megtaláljuk összes emberi cselekedeteiben. 

Két fontos következtetést vonok le a mondottakból. 
Krisztusnak összehasonlíthatatlan erkölcsi tökéletes-
sége teszi Őt a mi példaképünkké. Életcélunk azon 
egyesülés Istennel, amelynek legtökéletesebb alakja áll 
előttünk az Istenember életében. Akarata mindenben 
Isten akaratával egyezett meg, cselekedei mind 
Istenre vonatkoztak s oly erkölcsi jósággal és mél-
tósággal tündököltek, amelynek megközelítése mél-
tán lehet életcélunk. A másik pedig, hogy Krisztus 
természetfölötti élete sokkal bensőbb, hogy úgy 
mondjam sokkal természetszerűbben folyik a működő 
alanyból, mint a megszentelt léleké. Ez utóbbi ugyanis 
csak arra terjed ki, amit a megszentelő malaszt erejében 
végzünk s csak többé-kevésbbé árad át természetes 
cselekedeteinkre is, amennyiben a szeretet határo-
zott vagy bennfoglalt parancsára történnek s így 
bizonyos — nemcsak külső, hanem a cselekményt 
magát is (ordo transcendentalis alakjában) informáló 
tökéletességet nyernek. Krisztusnál azonban minden 
egyes emberi cselekedetre átárad a természetfölötti-
ség és pedig a szeretet vagy más természetfölötti 
tényező befolyásától is eltekintve, mert sokkal bensőbb 
a természetfölötti tényezőtől való függőségük, és mert 
sokkal elválaszthatlanabbul működik együtt az em-
beri természet és az isteni Személy, mint a lélek és 
a megszentelő malaszt vagy a szeretet. 

Az isteni Személy és emberi természet szerves, 
elicitiv együttműködéséből magyarázzuk meg továbbá 
Krisztus emberi cselekedeteinek értékét és érdemét 
is. Ha a gratia habitualis által megszentelt lélek 
szentsége abban nyilvánul meg, hogy mint Istenhez 
hasonlóvá vált tényező, Isten előtt elfogadható, ked-
ves és érdemes cselekedeteket hozhat létre, a mon-
dottak szerint sokkal nagyobb mértékben állíthatjuk 
ezt a gratia unionis által megszentelt emberi termé-
szetről. Nem szólhatunk kimerítően Krisztus érde-
meiről, csak annyit említünk föl, amennyit tárgyunk 
megkíván. Az érdemre igényt tartó cselekedet egyik 
föltétele, hogy természetfölötti tényező befolyása alatt 
jöjjön létre. így érdemet szerezhetünk természetes 
cselekedeteink révén is, ha — amint említettük — 
a szeretet befolyása, mintegy parancsa alatt történ-
nek. Az említett transcendentalis viszony következ-
tében cselekedeteink értéke és érdeme nem tisztán 
külső becslésen alapszik, hanem belső értékükön, 
amelyet a természetfölötti tényezőtől való függőségük 
és a végső célra való irányításuk ad nekik. 

A végtelen érdemlegesség és érték Krisztus összes 
emberi cselekedeteiben époly bensőségesen található 
meg, mint a fönnebb említett természetfölötti saját-
ságok. Mindnyájában megtalálható ugyanis a termé-
szetfölötti tényezőtől az isteni Személytől való függő-
ség, tehát az érdem egyik legfontosabb követelménye. 
Érdemlegességük továbbá époly kevéssé alapszik 
puszta és külsőleges becslésen, amily kevéssé külső 

az emberség egyesülése az isteni Személlyel.1 

Értékük továbbá annál nagyobb, minél kiválóbb 
ez a természetfölötti tényező minden más természet-
lölötli tényezőnél, sőt végtelen, mint magának az 
együttműködő isteni Személynek a méltósága. Meg-
maradnak ugyan mindeme cselekedetek véges mivol-
tukban, de értéküket nem természetes mibenlétök 
méri, hanem a rájok át írandó ama méltóság, amely 
az isteni Személy együttműködése folytán legjellem-
zőbb sajátságukat teszi.2 

Krisztus cselekedeteinek ezen függő viszonya a 
végtelen Személyhez adja meg nekik viszonylagos 
végtelenségüket (infinitum relative). 

Hogy Krisztus mely cselekedeteire terjed ki ez 
a természetfölötti érdemlegesség, azt az érdem további 
föltételei határozzák meg, de tárgyunkhoz nem tar-
tozik. 

Az eddig felsorolt elemekből alakítom meg 
Krisztus emberi cselekedeteinek azon különös jellegét 
(determinatus modus), amelyről szent Tamás Krisztus 
emberi akaratát illetőleg szól. «Per hoc, quod dicitur 
aliqualiter velle designatur determinatus modus 
volendi; determinatus autem modus ponitur circa 
ipsam rem, cuius est modus ; unde cum voluntas 
pertineat ad naturam, ipsum etiam, quod est aliqua-
liter velle, pertinet ad naturam, non secundum quod 
est absolute considerata, sed secundum quod est 
in tali hypostasi; unde etiam voluntas Christi habuit 
quendam determinatum modum ex eo, quod fuit in 
hypostasi Divina, ut scilicet moveretur secundum 
nutum Divinae voluntatis».3 Két sajátos tökéletessé-
get mutathat föl tehát Krisztus emberi természetének 
működésére. Az egyik az, hogy az isteni Személyben 
önállósulva s tőle való függésben működik, a másik 
pedig az, hogy mindenben az isteni akarat irányítja 
cselekedeteit s ezáltal nyernek egészen különös ter-
mészetfölötti tökéletességet és erkölcsi jóságot. 

Az emberi természet olyszerű részessége az istenség 
sajátos működéseiben, mint a testé a lélekéiben, az 
istenemberség malaszt jellegének igen érdekes oldalát 

1 «Dicimus, quod moratis aestimatio illarum actionum 
consistit in intrinseco ordine et dependentia ad suum prin-
cípium, a quo egrediuntur, et talis unio, quae in actibus 
ipsis est ordo realis, seu dependentia a supposilo, est id 
quo formaliter moraliter habent ilia opera valorem, qua-
tenus formaliter moraliter reddunt ilia opera unita et con-
iuncta rei infinitae. Sicut actus inferiorum virtutum ex eo, 
quod subiiciantur et imperentur a virtute superiori proce-
dantque ab eius imperio et directione maioris valoris sunt ; 
non per deputationem extrinsecam, sed per ordinem ct mo-
tionem extrinsecam et receptam in inferiori.» Io. a. S. Th. dc 
Inc. disp. I. a 1. n. XVI. (VIII. 56.) 

2 «Suppositum non tribuil infinitatem operando vel 
influendo aliquid condistinctum ab influxu, quo humanitas 
influit, sed terminando naturam, et concurrendo, ut quod, 
mediante ipsa natura et potentiis eius, ut principio quo, sic 
redditur ilia actio infinita per realem dependentiam et 
cgressionem, qua egreditur a tali supposito. Ib. n. XLVI. 

a S. Th. III. Q XVIII. a. 1. ad 4. 
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tünteti föl, másrészt pedig világosságot vet a szorosabb 
értelemben vett actio theandricara. Az előbb kifejtett 
elvek szerint, mint birtokosán működő alany (princi-
pium quod operator), az emberi természet éj) oly részt 
kér az isteni Személy sajátos működésében, mint ez 
az előbbiében. Krisztus énjének konstitutiója hozza ezt 
magával, amelynek alapján e suppositalis egész min-
den egyes alkotó részének működése az én-é, az Isten-
emberé. Ennek alapján joggal mondhat juk pl. Krisztust 
teremtőnek, bár a teremtésben Krisztus emberi ter-
mészetének egyáltalában nincs más része, minthogy 
az isteni természet egyik Személyében önállósul. 

Másként áll azonban a dolog ott, a hol Krisztus 
emberi természete eszközileg működik együtt az isten-
ség sajátos cselekedeteivel, körülbelül úgy, amint 
fönnebb az actus humanusokról megjegyeztük, A mű-
ködő alany (princípium quod) megmarad ugyan a 
maga egységében ez esetben is, a cselekvés azonban 
m á r nem egy, hanem kettős és pedig határozott érte-
lemben, mint fönnebb az istenség, mint ilyen, általá-
nos együttműködéséről hangsúlyoztuk. Az istenség eme 
közreműködése olyan cselekedetekre szorítkozik, a 
melyek egészen sajátos működései Istennek, s a 
melyekre a teremtmény önmagában nem elégséges. 
Krisztus emberi természetének az istenség eme sajá-
tos műveiben való eszközi részessége alapja a szoro-
sabb értelemben vett actio theandricanak. A gratia 
unionis ugyanis, amint fönnebb említettük, az emberi 
nem megváltására rendeltetett, vagyis közvetlen célja 
az, hogy Krisztus emberi természetét oly cselekedetek 
valóságos alanyává tegye, amelyek különben Isten 
sajátos működései. 

Mint első oknak nem lehetett ezen működé-
seket valami teremtménynek közölni, mivel azo-
nosak az isteni természettel, hanem csak mint eszközi 
okkal és pedig a lehető legtökéletesebb alakban 
ezáltal, hogy az emberi természetet az instrumen-
tum cum Divinitate coniunctum méltóságára emelte 
föl a gratia unionis által. Krisztus énjének ezen 
méltósága teszi Őt Megváltónkká, ez teszi, hogy 
Isten megengesztelésében, az elégtételben s minden, 
az emberek üdvösségére szolgáló tényben emberi 
természetének activ szerep jut osztályrészül. Csoda-
tétel, bűnbocsátás, megváltás s t b . . . Istennek sajátos 
művei s a teremtmény csakis, mint Istennek aláren-
delt eszköz vehet bennök némi részt. Krisztus ember-
sége a gratia unionis révén sokkal felsőbb módon 
részesült az istenség eme műveiben, mint bármely 
más teremtmény. Emberi természetének eszközisége 
ugyanis nem vonatkozik magára a puszta emberi 
természetre, hanem az örök Igétől határolt emberségre, 
úgy hogy a Krisztus által művelt csodák jogosabban 
mondhatók Krisztus embersége műveinek, mint a 
szentek által történt csodák, hiszen azon isteni személy, 
akiben embersége önállósult, az isteni természetnek 
époly részese, mint a Szentháromság többi személyei, 
akiknek e sajátos isteni cselekedetek közös művei 

voltak. Továbbá az így önállósult emberi természet 
(mint quod) teljes proportiot mutathat föl az ilyszerű 
isteni működésekhez, bár, mint közvetlenül együtt-
működő eszköz (mint quo), épúgy megkívánja az 
eszközi elevatiot, mint más teremtmény. E mellett úgy 
az unió hypostatica olyatén fölfogása, mint fönnebb 
a perichoresis alapján magyaráztuk, mint pedig 
Krisztus emberségének méltósága megkívánja, hogy 
Krisztus embersége valóságos részt vegyen a meg-
váltásunkhoz tartozó összes isteni művekben, vagyis 
hogy az ins t rumentum physicum s nem pusztán 
morale cimén működ jék együtt az istenséggel. Csak 
így lesz egészen igaz, a mit a régiek hangsúlyoznak, 
hogy az isteni müveket emberileg végezte, mint a 
lélek is a magáéit testileg s csak így látom a maga 
egész valóságában azon elv igazságát, amelyet szent 
Tamásnál találtam ; «Christus per humani ta tem suam 
voluit manifestare divinitatem».1 

Ezek után értem, ha az Is tenember azt mond ja 
magáró l : in digito Dei eiicio daemonia, t. i. nem a 
magam erejében, hanem az istenségnek az enyémtől 
különböző működése folytán. Ertem, ha m o n d j a : 
hogy az Atya műveit ő is vele együtt műveli, hisz 
azért vétetett föl oly különös módon az istenségbe, 
hogy ennek sajátos műveit a magáénak is mondhassa. 
Ertem, ha azt m o n d j a : erő ment ki belőlem, hiszen 
minden csodáját öntudatos eszköz gyanánt végezte. 
Ertem, ha szent testének éltető erőt tulajdonít, hiszen 
az ő embersége ajándékozza nekünk az összes malasz-
tokat. Értem, ha a próféta róla mond ja egész külö-
nösen: diffusa est gratia in labiis tuis, hiszen szavai 
sokkal több malasztról, sokkal mélyebb meggyőző-
désről tanúskodtak, mint bárki másé is, aki a «hit»-
ből beszél, s sokkal közvetlenebbül já r t velük a 
malaszt, sokkal jobban találhatták meg az utat a 
szivekbe, mint bárki másé. 

Ebből a szempontból ölti magára a gratia uni-
onis a gratia gratis data jellegét, amelynek első és 
legfőbb célja mások üdve. A gratia unionis, mint a 
Megváltó malasztja, sokkal jobban rendeltetett mások 
üdvére, mint bármely más gratia gratis data, sokkal 
hathatósabb természetfölötti tényekre képesített, mint 
bárki ilynemű malasztja. 

Horváth Sándor O. P. 

Az egyéniség elve. (in.) (Princípium individuationis.) 

De ha az eszme nem állag, talán az az alak, a 
forma ? Itt m á r nagy nehézségek merültek föl s 
Arisztotelész minden erőlködése dacára sem volt 
képes azokat megoldani. Mert ha fölvetjük most 
m á r a kérdést, mi az egyéniség alapja, elve: az 
anyag-e, vagy a forma ?2 Először azt mondja , az 

1 lb. Q. XL. a. 1. ad 1. 
2 U. o. X. 9 -10 (1058—1059.) Ilaec autam dubitatio fere 

eadem est, cur haec contrarietas specie diversa faciat, liaec 
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anyag, de azután oly nehézségekbe bonyolódik, hogy 
minden erőfeszítése s bizonyítása meddővé válik. 

Tehát — mondja — az anyag az egyéniség elve ! 
S mié r t ? Mert az alak, a forma mindig általános. 
Nem az «ezt», hanem az «ilyent» határozza meg. Bár-
mennyire szűkítsem is az alak terjedelmét bizonyos 
jegyek hozzáadása által, még sem leszek képes még 
a legalacsonyabb fajfogalmat sem egyeddé össze-
vonni, mert az alak mindig általános fogalom marad. 
Az egyedekben viszont, a melyekre a legszűkebb 
fajok is széthullnak, semmiféle faji különbség nincs, 
tehát az egyének csakis anyagjokra nézve külön-
böznek egymástól. Minden egyes tehát azért egyéni, 
mert saját anyaggal bir s minden adott testi dolog 
egyes lény. «Érzék alá eső dolgok» és «egyes lények» 
egyet jelentenek.1 

Es most jutottunk el a nehézségekhez. 
Arisztotelész — mint láttuk — csak az egyes 

lénynek tulajdonít a szó szoros értelmében lényegi-
séget. De ha csak az anyag egyes, az alak ellenben 
általános természetű, úgy közel van a gondolat, hogy 
nem a tiszta alak bir a lét igazi természetével, 
hanem az alak és anyag kapcsolatából eredő össze-
tett. Sőt a mennyiben bölcselőnk substantia alatt azt 
érti, a mi minden állí tmánynak a hordozója (Ö7ioxec[ievov), 
ilyen rendeltetése pedig csak az anyagnak van,2 tehát 
az anyag minden dolognak egyedüli állaga. 

Ez azonban ellenkezik Arisztotelész egész szel-
lemével. Mindavval, a mit az anyagról és az alakról 
általában mond. Hogy t. i. az anyag lehetőség, az 
alak8 a valóság. Hogy annyiszor az alakot azonosítja a 
lényeggel, s még az alak és az anyagból eredő 
összetétellel is szembeállítja4 a tiszta alakot, mint a 
dolgok tulajdonképeni lényegét. 

De ez az alak természete szerint nem egyes, 
hanem általános; a mi pedig egyes, az anyag. Igaz, 
hogy Arisztotelész azt sem magyarázza meg, mint 
lehet a tiszta alak egyedül oly dolgoknak is a lé-
nyege, a melyeknek fogalmához meghatározott anyagi 
összetétel is szükséges.5 De meg azt sem ért jük meg, 
hogyan lehet a tulajdonság nélküli, a kifejezéstelen, 
a határozatlan anyag az egyes lényeknek egyéni-
séget nyúj tó meghatározója, a melyek nem csak 

verő non. . . . An quoniam illa, propriae passiones generis 
sunt, haec vero minime? Et cum illud ratio, hoc vero ma-
teria sit, quaecunque in ratione contrarietates sunt, specie 
differentiam faciunt, quaecunque veroin coassumpto materiae 
(Bonitz forditása szerint: Die mit dem Stoffe zuzammen-
gefassten), minime faciunt . . . Homo namque ut materia est, 
materia vero non facit dif/erenliam (sc. specificam). Non enim 
hominis species sunt homines. Továbbá u. o. 1037 a. 

1 U. o. 1070 a. 
2 Gener. et corrup. I. 4. ; Metaph. I. 3. (983, a.) 
3 Metaph. 999 b. ; 1030, b. ; 1032, b. Bonitz fordítása: 

Form nenne ich das Wesenswas eines jeden Dinges, und 
seine erste Wesenheit. A latin fordítás rossz, mert az stSo; 
szót species-szel fordítja. 

« Metaph. VIII. 3. és VII. 3. (1029, a.) 
s Zeller, i. m. II. Abt. 5. k. 261. o. 

számszerint válnak el egymástól, hanem benső 
minőségükre nézve is különböznek. 

Nem akarom kihegyezni még azt a nehézséget 
sem, hogy míg Arisztotelész igazi lényegiséget az 
egyesnek tulajdonít, másrészt tudásunkat nem az 
egyesre, hanem a fogalomra, az általánosra irányítja. 
A lényeges tehát itt megfordítva az általános lesz. 

Összegezzük az eddigieket. Látjuk, hogy Arisz-
totelész az egyéniségek alapokává az anyagot teszi. 
A princípium individuationis est materia. De tudjuk 
azt is, mennyi ellenmondás merült föl ez ellen. Az 
anyag ellentétbe jön saját természetével. Bár csak 
puszta lehetőség, mégis egész csomó valóságnak válik 
cselekvő elvévé. A meghatározatlan egyetemes, az 
egyéni sajátságok alapjává. S bizony nehéz megál-
lapítani, Plátó jár t -e közelebb az igazsághoz, vagy 
Arisztotelész ? 

Ha mégis a két gondolkodóból tanulságot óhaj-
tunk meríteni, néhány kritikai megjegyzést kell 
tennünk, hogy azután a későbbi alakulást is ne csak 
történelmi, hanem biráló szellemmel is szemlél-
hessük. Trikál József dr. 

Bűnbocsánat az ősegyházban. <ix.> 
b) A harmadik föntartott bűn lett volna a gyil-

kosság. «Bestand der Ausschlusz (t. i. a gyilkosság 
miatt) nicht etwa nur zur Zeit Tertullians, sondern 
noch lange nachher» — írja Funk.1 De ha tovább 
olvassuk sorait és mérlegeljük tétele bizonyítását, 
igazat kell adnunk Stuflernek, a ki azt mondja e r re : 
«Was den Mord betrifft, so befinden sich jene 
Gelehrten, die Tertullians Aussagen zum Fundament 
ihrer historischen Darstellung machen, schon in 
einer nicht geringen Verlegenheit, da sie nicht im 
Stande sind anzugeben, zu welcher Zeit er aus der 
Liste der unvergebbaren Sünden gestrichen wurde».2  

Szórói-szóra így van. Funk, a mint bizonyításra 
kerül a sor, egyszerűen megakad, egészen tehetetle-
nül áll. Valósággal: testes dormientes invocat. Tanúi 
csak annyiban tanúk, a mennyiben semmit se valla-
nak, a mennyiben t. i. egyáltalán nem szólnak a gyil-
kosságról. Zeuge ist vor allem Origenes, így kezdi, de 
csak annyiban tanú, a mennyiben De orat. c. 28. 
beszélvén az idololatrák és a fajtalanok kiengeszte-
lődhetéséről, a gyilkosságot nem említi. Zeuge ist fer-
ner Cypr ian . . . von den Mördern aber gänzlich 
schweigt. Zeuge ist weiter Gregorius Thaumaturgus, 
der Ep. can. c. 7 die Mörder nicht etwa in die 
Reihe der Büszer verweist. Zeuge ist endlich auch 
die Synode von Ancyra v. J. 314, ez t. i. (c. 22) a 
gyilkosoknak haláloságyon rendel kommuniót (meg-
áldoztatást), aber — mondja Funk — bei dem 
Kanon über den Mord ist allerdings eine Milderung 

1 Funk : Kirchengesch, Abhandl. I. 163. 1. 
2 Stufler: Zeitschr. f. kath. Theol. 1907. 578. 1. 



234 RELIGIO LXIX. évf. 1910. 

der Disciplin nicht angegeben. Végül ezt m o n d j a : 
Welche Stellung die Synode von Elvira (300 körül) 
zu der Angelegenheit einnimmt, ist weniger sicher, 
da kein Kanon derselben von dem Mord als solchem 
handelt . 

Ezek Punknak a bizonyítékai. 
Ha a történetíró így kénytelen valamit bizonyí-

tani, akkor nekünk nincs cáfolni valónk. A mi 
különben egészen természetes is. A gyilkos körül se 
a régi, se a mai egyháznak nem volt s nincs sok 
intézkednivalója, miután az nyomban az állami 
büntető igazságszolgáltatás kezébe kerül, tudvalevő-
leg elcsukják s ezzel az élő halottak közé sorozzák, 
míg elhangzik fölötte a végső földi i télét. Mi értelme is 
volna nála az egyházi tagságba való visszafogadás-
n a k ? A bitó körül elnémul minden, elnémulnak a 
kánonok is. Ezért nincs nyoma az ősegyházi i ratok-
ban az efféle intézkedésnek. 

Szóval nincs nyoma s ezzel végleg végeztünk 
Eunkkal , illetőleg bűnfönntar tási elméletével, melynek 
mindenesetre érdeme marad az, hogy a mozgalmat új-
ból megindította és a Petavius óta felszínen levő kérdés 
részletes s valószínűleg végleges tisztázását megérlelte. 
A vita európaivá fejlődött, valamennyi nemzet theolo-
gusai kivették belőle részüket, Spanyolországban ép 
most cikkezik róla Garcia Z. «Razón y Fe» c. folyóirat-
ban.1 A magyar theologia a jelen tanulmánnyal szin-
tén részes akart lenni benne. 

* 

Az ősegyházban volt gyónás, mint Jézus (Ján. 20. 
23) isteni jogú intézménye. Ez hosszas kutatásunk-
nak, mint gondoljuk, történeti módszer szerint iga-
zolt eredménye. Az ősegyház papjai által a kulcsok 
hatalmánál fogva megbocsátotta a bűnbűnó bűneit 
és minden bűnt megbocsátott.2 «Ego et moechiae et 

1 El pardon de los pecados en la priraitiva Iglesia. El 
libro «De pudicitia». Razón y Fe. 1910. 43—58. 1. Funk és a 
Funkot ismétlő Batiflbl ellen foglal állást s szintén azt bizo-
nyítja, hogy Tertullián montanista tanát nem lehet a kath. 
egyház tanának tekinteni. 

3 A prot. Loofs (Leitfaden zum Studium der Dogmen-
geschichte 1906. 205. 1.) az I. századi állapotra nézve közép-
utat követ a katholikus és a Harnack-féle fölfogás között. 
«Dass die Taufe zwar die ihr vorangegangenen, in Unwissen-
heit begangenen Sünden vergebe, den Getauften aber zu 
künftiger Vermeidung der Sünden verpflichte, war vulgär-
katholische Anschauung. Zwar träumte mart nicht von siind-
loser Vollkommenheit der Christen ; man kannte ein sgoiioXofstafrc«. 
Es erfolgte seitens der einzelnen, wie seitens der Gemeinde 
ein Gebet, und der Erhörung desselben bei dem gnädigen 
und gütigen Gott war man gewisz». Ez utóbbinál római 
Kelemenre és Hermasra hivatkozik. Loofs tehát nem tartja 
az első egyházat, mint Harnack, szentek társaságának, de a 
gyónást is csak mint szívbeli vallomást az Isten előtt ismeri 
el. Hogy ilyesmi is lehetséges, a magunk eljárásából is tud-
juk, sok imánknak ez a tartalma; történhetett ez, az ilyen 
ima az ókorban is csakúgy, mint ma, az ember közvetetle-
nül is fordulhatott az Istenhez bánatában. De hogy Hermas-
nál az sJoiioXo-fstaftat a tulajdonképeni, a papi föloldozással 
járó gyónást is jelentette, kimutattuk méltatásánál. 

fornicationis delicta poenitentia functis dimitto» 
tehát csak egyik példája az ősegyházi fölfogásnak 
egy részleges esetben.1 

Azonban a tény megállapításával az ősegyházi 
gyónás lefolyásának, végzésének a módja még nincs 
megvilágítva. Hogyan gyóntak az őskeresztények? 
Nyilvános vagy titkos volt-e gyónásuk (fülgyónás)? 
Mit gyóntak: csak halálos bűnöket vagy bocsá-
natosakat i s? Sokszor gyóntak? Mind olyan kér-
dések, melyek tudásvágyunkat ingerlik s melyekre 
az ősegyházi iratok, mint afféle mindennapi , ismert 
ténykedésre, nagyobbrészt inkább csak ráutalnak, 
semhogy részletesen is elbeszélnék. Azért összevetve 
a nyomokat, az ősgyónásnak eme specifikus minő-
sítvényeiről is akarunk még egyet-mást elmondani. 

Jellemző az életbe lépő kereszténységre, hogy az 
ókori fölfogással szemben az egyént emelte ki s az em-
ber figyelmét önmagára, a saját belsejére, belső életére 
irányította ; szándékától tette függővé cselekedeteinek 
egész értékét (Máté 6, 22), sőt magát tette felelőssé — 
önmagáért az örök Biró előtt. Egyik legértékesebbje 
azon elemeknek, melyekkel a kereszténység az űj, 
a görög-rómait fölváltó civilizációt megindította. Ez 
az alapja a mi haladásunknak, egész emberi tökéle-
tesedésünknek. 

Ez a szempont uralkodik az ősegyházi i ratokban 
is, a mindenért , még a legtitkosabb gondolatokért 
is tartozó egyéni felelősség. A római Kelemenben 
olvassuk például : «Cum omnia igitur eius oculis et 
auribus pateant, metuamus eum et impuras cupidi-
tates pravorum operum deseramus».2 Vagy Hermas-
b a n : «Praecipio tibi, ut custodias castitatem, neque 
ascendat in corde tuo cogitatio mulieris alienae aut 
fornicationis cuiuspiam».3 

A hol pedig így taksálják az embert s így vonják 
felelősségre, ott a bűnnek számos neméről is lesz 
szó s nemcsak az általános emberi bűnös állapotról. 
S valóban mind já r t a legősibb iratokban találkozunk 
részletező erkölcsi kódexekkel, a parancsok és a 
bűnök felszámlálásával.4 

1 Kálixt szavaiban nyilatkozik az ősegyházi gyónásnak 
a maitól eltérő egyik jellege, hogy a föloldozás akkor csak 
a (sokszor évekig tartó) penitencia elvégzése után követke-
zett, tehát abban az időben az elégtétel állott előtérben ; 
később inkább maga a bünbevallás (a gyónás) nyert nagyobb 
fontosságot s ma már a föloldozás megelőzi az elégtételt. 
Ennek fejlődését 1. Funk: Buszdisciplin. (Wetzer und Welte's 
Kirchenlexikon. 2 Aufl. 11. B. 1561 — 90. 1.) Funk a három 
főbűnről szóló theoriáját ide is bevitte. 

2 Funk : Patr. Ap. I. 135. 1. 
3 U. ott 475. 1. 
' «Cum igitur portio sancta simus (szentségre vagyunk 

hivatva) faciamus omnia, quae ad sanctitatem pertinent, obtrec-
tationes devitantes, impuros ac impudicos complexus, ebrie-
tates, novarum rerum studia, concupiscentias abominandas, 
detestandum adnlterium, abominandam superbiam». (Funk 
I. 137. lap. Clem. Rom.) «Secundum autem mandatum 
doctrinae : Non occides, non adulterium faciès, pueros non 
corrumpes, non fornicaberis, non furaberis, non incantabis, 
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I lyen sze l l emi k ö r b e n é r e z n ü n k kel l az tán , h a 
n e m is m o n d j á k el az i r a tok rész le tesen , h o g y m i 
l ehe t a t a r t a l m a az i lyen m o n d á s n a k : c o n f i t e a r i s 
p e c c a t a tua , va l ld m e g b ű n e i d e t ! N e m az á l t a l á n o s 
b ű n t u d a t éx-zése, n e m az az á l t a l á n o s v a l l o m á s : 
b ű n ö s v a g y o k ! felel m e g e n n e k a k ö v e t e l m é n y n e k , 
h a n e m a b ű n ö k rész le tes m e g b á n á s a és m e g v a l l á s a . 1 

E x o m o l o g e s i s n e k nevez ik , m e l y n e k v é g b e m e n é s é r ő l 
k ö z e l e b b r ő l T e r t u l l i á n és C y p r i á n v i l á g o s í t a n a k föl 
b e n n ü n k e t ; a d d i g csak r á u t a l á s o k k a l t a l á l k o z u n k . 

T e r t u l l i á n a g y ó n á s t a n y i l v á n o s p e n i t e n c i a k í sé re -
t é b e n m u t a t j a b e s n e m a gyónás t , h a n e m az u t ó b -
bi t részletezi . 2 C y p r i á n m á r v i l ágosan k ü l ö n b ö z t e t i 

venenum non miscebis, non interficies foetum in abortione, 
neque interimes infanteni natum, non concupisces quae 
sunt proximi tui. Non periurabis, non falsum testimonium 
dabis, non maledices, iniuriae acceptae non recordaberis. 
Non eris duplicis sententiae nec bilinguis, laqueus enim 
mortis lingua duplex. Non erit sermo tuus mendax neque 
inanis, sed repletus opere. Non eris avarus neque rapax 
neque liypocrita neque malignus neque superbus ; non malum 
capies consilium adversus proximum tuum. Non oderis quem-
quam, sed alios argues, aliorum miseraberis, pro aliis orabis, 
alios amabis plus quam animam tuam. . .» 9. 1. (Didache.) 
Egész kis keresztény erkölcstan. 

1 Ezzel a következtetésünkkel a nyugoti ősegyház iro-
dalmi maradványaira támaszkodunk. A miből látható, meny-
nyire téved Holl (Enthusiasmus und Buszgewalt beim griechi-
schen Mönchtum. Leipzig, 1898.), midőn — tárgyalván a Kelet 
penitenciális disciplináját — a két egyház-rész között abban 
keresi a különbséget, hogy a keleti hamarább és mélyebben 
fogta föl a bűnök természetét és helyes kezelési módját, 
mint a nyugoti. «Leichter als die abendländische Kirche hat 
sich die orientalische in den Gedanken gefunden, dass die 
christliche Gemeinde nicht aus vollkommenen Heiligen, 
sondern aus immer wieder sündigenden Menschen bes teh t . . . 
dass der Gläubige nicht ein Fertiger, sondern ein Werden-
der ist.» (226. 1.) Nála is az alapgondolat a Tertullián-féle 
«szentek» társasága, mint nyugoti kath. fölfogás, mint Har-
nackéknál. Azonkívül, jóllehet már Origenesnél találja az 
intést : non erubescat (peccator) sacerdoti domini indicare 
peccatum suum et quaerere medicinám (235. 1., v. ö. Stufler. 
Die Sündenvergebung bei Origenes. Zeitschr. f. kath. Theol. 
1907. 193. 1.), mégis szerinte Keleten is csak Basilius (f 379.) 
hozta be elsőnek a gyónást az ő szerzeteseinél. (262. 1.) 
S ez sem fakadt nála a keresztény eszmékből, hanem «ganz 
natürlich wächst bei ihm dieses Institut (die Beichte) aus 
seinem Mönchsideal hervor». Holl is tehát, mint Harnack, 
«macht das Luthertum zum Zielpunkt der Dogmengeschichte». 

2 «Hujus poenitentiae secundae et unius, quanto in arcto 
negotium est, tanto operosior probatio, ut non solum conscientia 
proferatur, sed aliquo etiam acht administretur. Is actus, qui 
magis Graeco vocabulo exprimitur et frequentatur, Exomo-
logesis est, qua delictum Domino nostro confitemur: non 
quidem ut ignaro, sed quatenus satisfactio confessione dis-
ponitur, confessione poenitentia nascitur (gyónás előzi meg 
a nyilvános elégtételt), poenitentia Deus mitigatur. Itaque 
Exomologesis prosternendi et humilificandi hominis disciplina 
est, conversationem injungens misericordiae illicem; de ipso 
quoque liabitu atque victu mandat, sacco et cineri incubare, 
corpus sordibus obscurare, animum moeroribus dejicere, 
illa qua peccavit tristi tractatione mutare, coeterum pastum 
et potum pura nosse, non ventris scilicet, sed animae caussa: 
plerumque vero jejuniis preces alere, ingemiscere, lacrymari 
et mugire dies noctesque ad Dominum Deum tuum, presby-

m e g a ke t tő t , tő le t ehá t t ö b b e l t u d u n k meg . Az e x o -
m o l o g e s i s n á l a s z ű k e b b j e l e n t é s ű , m i n t T e r t u l l i á n n á l 
s c sak a szóbe l i v a l l o m á s t , t ehá t a s z o r o s a n vet t 
g y ó n á s t j e l en t i . Á l l a n d ó a n m e g k ü l ö n b ö z t e t a : p o e n i -
t e n t i a m a g e r e és e x o m o l o g e s i m f a e e r e közt . 1 így 
ep. 15, 1, k o r h o l j a a p a p o k a t , a k ik á l d o z á s h o z 
b o c s á t j á k az e l e s e t t e k e t : a n t e p o e n i t e n t i a m a c t a m , 
a n t e e x o m o l o g e s i m g rav i s s imi a t q u e e x t r e m i delicti 
f a c t a m , an t e m a n u m a b e p i s c o p o et c l e ro in p o e n i -
t e n t i a m i m p o s i t a m , ped ig , m i n t ep . 16, 2 h a n g -
s ú l y o z z a : c u m in minoribus peccatis a g a n t p e c c a t o r e s 
p o e n i t e n t i a m i u s t o t e m p o r e , et secundum disciplinae 
ordinem a d e x o m o l o g e s i m v e n i a n t , et p e r m a n u s 
i m p o s i t i o n e m e p i s c o p i et c le r i ius c o m m u n i c a t i o n i s 
a c c i p i a n t , n u n c c r u d o t e m p o r e . . . n o n d u m p o e n i -
t en t i a ac ta , n o n d u m e x o m o l o g e s i fac ta , n o n d u m 
m a n u eis a b e p i s c o p o et c l e ro i n p o s i t a , e u c h a r i s t i a 
illis d a t u r . E p . 22. 2. í r j a L u c i á n a n ő v é r e i s z á m á r a 
béke leve le t k é r ő C e l e r i n n e k : ut expos i t a c a u s a a p u d 
e p i s c o p u m et f a c t a e x o m o l o g e s i h a b e a n t p a c e m . E p . 
59, 13. m o n d j a a k a r t h á g ó i s z a k a d á r o k r ó l , h o g y : s u h -
la ta p o e n i t e n t i a n e c u l la exomologesi eriminis f a c t a 
d e s p e c t i s ep i scop i s a t q u e ca lca t i s — vesz ik vissza az 
e lese t teket . 

A szövegek ö s s z e h a s o n l í t á s á b ó l n y i l v á n k i t ű n i k , 
h o g y C y p r i á n a p e n i t e n c i á t , vagyis a n y i l v á n o s b ű n -
b á n a t o t , m e g k ü l ö n b ö z t e t i az e x o m o l o g e s i s t ő l s m i n t 
az u t ó b b i n a k j e l z é sébő l : e x o m o l o g e s i s e r i m i n i s , del ic t i 
l á t j u k , a b ű n ö k beva l l á sá t , a g y ó n á s t ( m e l y n e m 
vol t n y i l v á n o s ) ér t i az e x o m o l o g e s i s a la t t . E p . 22, 2. 
s ze r in t a n y i l v á n o s p e n i t e n c i a el is m a r a d h a t , d e 
az e x o m o l o g e s i s t el kel l végezni és p e d i g a p ü s p ö k 
előtt .2 E b b ő l e r e d h e t e t t a p o g á n y o k köz t az a p l e tyka , 
m e l y r ő l , m i n t m á r egyszer e m l í t e t t e m , M i n u c i u s 
«Oc tav iusa» r e f e r á l (c. 9) : alii eos ( c h r i s t i a n o s ) 

teris advolvi et cliaris Dei adgeniculari, omnibus fratribus 
legationes deprecationis suae injungere. Haec omnia Exomo-
logesis, ut poenitentiam commendet, ut de periculi timore 
Dominum honoret, ut in peccatorem ipsa pronuntians 
pro Dei indignatione fungatur, et temporali aflictatione aeterna 
supplicia non dicam frustretur, sed expungat. Cum igitur 
provolvit hominem, magis relevât ; cum squalidum facit, magis 
mundatum reddit ; cum accusat, cum condemnat, absolvit. 
In quantum non peperceris tibi, in tantum tibi Deus, crede, 
parcet.» De poenitentia. Migne, Patr. Lat. I. 1354. 1. — Ter-
tullián a nyilvános penitencia lefolyását és célját beszéli e l ; 
de épen a bennünket érdeklő részleteket, nevezetesen : a 
gyónással való összefüggését, továbbá, hogy ki szabja meg 
és ki mondja ki befejezettnek azt a penitenciát, mint olvasói 
előtt ismert dolgokat, egyszerűen föltételezi. Ezt pótolja 
Cyprián. 

1 Stuíler, Einige Bemerkungen zur Buszlehre Cyprians. 
Zeitschr. f. kath. Theol. 1909. 243. 1. 

2 Rauschen (Eucharistie und Buszsakrament in den 
ersten sechs Jahrhunderten. 1908. 153. 1.) így állapítja meg a 
tényállást : Für öffentlich begangene Kapitalsünden wurde 
auch ein öffentliches Bekenntnis vor der Gemeinde verlangt, 
für geheime aber nicht ; war die Sünde geheim geschehen, 
so konnte man öffentlich Busze tun ohne spezielles öffent-
liches Bekenntnis. 
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feriint ipsius antistitis ac sacerdotis colere genitalia 
(a pap előtt térdeplő gyónó képe) et quasi parentis 
sui adorare naturam. Erre a magángyónásra érthető 
római Kelemen intése is: in obedientia subditi estote 
presbyteris et correctionem suscipite (ab eis) in poeni-
tentiam. 

A folyamat ez lehetett : a nyilvános penitenciát 
magángyónás előzte meg, melyben a püspök vagy 
az ai-ra kijelölt pap kiszabta a gyónónak a végzendő 
elégtételt. Ennek kiállása után ismét gyónt1 és ezután 
következett a nép előtt való kézrátétel kiséretében 
az egyházba való visszafogadás, mint Cyprián nevezi : 
ius communicationis visszaállítása. Ettől a nyilvá-
nosan történt kézrátételtől meg kell különböztetni 
a gyónásnál, az abszolucióval j á ró kézratételt, mert 
ennél csak egy pap szerepelt, míg amazt valamennyi 
jelenlevő pap végezte, a ki esetleg a bűnbánó lelki-
állapotát nem is ismerte. Erre a magángyónásra 
utal Cyprián a «De lapsis» művében : Confiteantur 
singuli quaeso uos, fratres, delictum suum, dum 
adhuc qui deliquit in saeculo est, dum admitti con-
fessio ejus potest, dum satisfactio et remissio facta 
per sacerdotes apud Dominum grata est,2 ami egé-
szen más, mint a nép előtt nyilvánosan történő kéz-
rátétel. Ezért nevezhette Nagy szent Leo pápa (440— 
461) a campaniai püspökökhöz írt levelében (ep. 148) 
a magángyónást apostoli intézménynek : «Illám etiam 
contra apostolicam regulám praesumptionem, quam 
nuper agnovi a quibusdam illicita usurpatione coni-
mitti, módis omnibus constituo submoveri : de poeni-
tentia videlicet, quae ita a íidelibus postulatur, ut de 
singulorum peccatorum genere libellis scripta professio 
publice recitetur, cum reatus conscientiarum sufficiat 
solis sacerdotibus indicare confessione sécréta». 

Nyilvános penitenciát (ma elégtételnek nevezzük) 
természetesen nemcsak a Funk által vitatott há rom 
főbűnért, hanem minden nagyobb, nevezetesen köz-
botrányt okozó bűnért kellett tartani.3 A nem köz-
tudomású halálos bűn bocsánatára elég volt a magán-
gyónás valamelyes más elégtétellel. Cyprián mondja : 
«quanto et fide maiore et t imoré meliore sunt qui 
quamvis nullo sacrificii aut libelli facinore constricti, 
quoniam tamen de hoc vel cogitaverunt (íme a gon-

1 Rauschen ezt tartja a tulajdonképeni sacranientális gyó-
násnak, nem az elsőt, mely a nyilvános penitencia elvégzését 
megelőzte. Bezeugen die Alten ausdrücklich und wiederholt, 
dasz kirchliche Rekonziliation nach Ableistung der Busze die 
Versöhnung mit Gott oder die Vergebung der Sünde bewirke, 
dasz sie also sakramentalen Charakter habe. Demgemäsz 
fand die Vergebung der Sünden nach damaliger Auffassung 
nicht schon durch die priesterliche Handauflegung bei der 
Aufnahme unter die Büszer statt. U. ott 109. 1. 

2 Härtel I. 258. 1. 
3 Der Umkreis dieser Sünden stand vom Antang an nicht 

ganz fest. Rauschen u. o. 156. A montanista Tertullián által 
fölállított három főbűnt Preuschen (Tertullians Schriften De 
paenit. und De pud. 1890. 34. 1.) a rabinusi hagyományból 
származtatja. 

dolati bűn !) hoc ipsum apud sacerdotes Dei dolenter 
et simpliciter confitentes exomologesim conscientiae 
faciant, animi sui pondus exponant, salutareni 
medelam paruis licet et modicis uulneribus exqui-
rant», mondván az ilyenekről tovább : facilius potest 
ad uemiam eriminis peruenire, non est tamen 
immunis a erimine.1 Itt csupán a gyónásról van szó 
nyilvános penitencia nélkül, a mi csak a fülgyónást 
jelentheti, olyanformán, mint ma végezzük. 

«Parvum vulnus» azonban nem jelent itt bocsá-
natos bűnt, csak a bálványozásnál kisebb, de még 
mindig halálos bűnt, mert ennek a bűnnek a gon-
dolata is súlyos bűn. Általában nem találjuk nyomát 
annak, hogy az őskeresztények bocsánatos bűnöket 
is gyóntak volna,2 hogy azonban a gyónás gyakori 
lehetett, az iratokban található sok buzdításból 
következtethetjük és pedig föl egészen az apostoli 
korig. Mert a mit Tertulliánnál és Cypriánnál, tehát 
a II. század végével s a III. században, részletesebben 
kifejezve találunk a gyónásról, azt a legszigorúbb 
történeti módszer mellett is visszavihetjük az I. szá-
zadba, az apostoli korig.3 Mi sem jellemzi ugyanis 
az első keresztényeket jobban, mint a hagyomá-
nyokhoz való szigorú ragaszkodás (custodi, quae 
accepisti, neque addens,neque demens). Azért ismerünk 
abból a korból minden apró heresist, mert a mint 
valaki eltért a hagyományos tantól, rögtön megbé-
lyegezték, rögtön támadták. Abban a korban, mint 
ezt Tertull ián «De praescriptionibus» című művében 
fejtegeti, minden következő évtized csak az előzőnek 
reflexe lehetett s ha a kérdés felmerültével, utóbb, 
részletesebben is kellett azt megbeszélni, mint az 
előtt történt, míg t. i. a kérdés vita tárgyát nem képezte : 
a későbbi iró sem mondhatot t valami újat, hanem 
csak a hagyományozottat foglalhatta írásba. 

Azért Harnack és iskolája, az őskereszténységbe 
időnkint történt betoldásokról és változtatásokról 
beszélvén, szemben áll az ősegyháznak irataiban 

1 Härtel I. 257—8. 1. 
2 Rauschen azt tartja : Aber auch die Sünden, die nicht 

zu den Kapitalsünden gehörten, konnten der Schlüsselgewalt 
der Kirche unterworfen, also durch Beichte, Busze und 
Absolution getilgt werden. U. ott. 174. 1. 

3 Szoros történeti módszer szerint, mely csak a világos 
utalásokat veszi számba, úgy áll a dolog, mint Bauschen 
mondja : «Der älteste Zeuge für die Buszdisziplin der Ur-
kirche ist der Hirte des Hermas». (I. müve 108. 1.) De ha 
ebben is, mint láttuk, az Isten, mint megbocsátó, Tertullián 
tanúsága szerint, csak mint causa prima szerepel s tulajdon-
kép az egyház papjai által osztja a bocsánatot, ezen analógia 
szerint a többi előremenő forrást is igy értelmezhetjük. 
Visszafelé, az apostoli kor felé haladva, így lesz tehát értel-
mezendő : Ignatius ad Philadelphenses : Omnibus poenitenti-
bus remittit Deus, sí se convertant ad unionem cum Deo et 
ad communionem cum episcopo (Funk, Patr. Ap. I. 271. 1.) ; 
Didache IV, 12 : In ecclesia confiteberis peccata tua, neque 
accedes ad orationem tuam in conscientia mala. Haec est 
via vitae. (Funk 15. 1.) ; így Clemens ad Corinthios : Nullius 
rei, fratres, indigus est Dominus omnium ; nihil a quopiam 
desiderat, praeterquam ut ipsi fiat confessio. (Funk 167. 1.) 
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megörökített egész szellemével és magatartásával. 
Közelebb lépett a történeti igazsághoz avval, a mit 
most legújabb müvében í r : In den ersten beiden 
Jahrhunderten sind alle Elemente zu finden, die in 
der Folgezeit eine Rolle gespielt und sich ausge-
stattet haben, ja sie sind bereits sämtlich wirksam 
gewesen. Ezek közé tartozott az Úr rendelkezésének 
(Ján. 20, 23) végrehajtása : a gyónás is, az ember 
erkölcsi tökéletesedését a világon legjobban előmoz-
dító intézmény. Dudek. 

l í g e r . A papság magatartása a képviselöválasztási 
mozgalmakban. A feloszlatott országgyűlés törvényszerűen 
újból összehívandó lévén, a képviselőválasztásokra 

• mindenfelé a kedélyek lázas izgalmai és mind féktele-
nebb párttusák közt folyik máris a készülődés. 

Az emberi természet sajátsága, hogy a közéletben 
gyakori a véleménykülönbség, a nézeteltérés; és hogy 
ebből folyólag mind magasabb hullámokat ver a pár-
toskodás. Mert a szereplési vágy némelyeket odáig ragad, 
hogy, az őseink hagyományaként ránk maradt bölcs 
megfontolást félrevetve, a régi jónak fejlesztése, gyara-
pítása helyett — bizonyára vajmi kevés előrelátással s 
épen nem a honnak valódi javára — mindig csak az 
újon kapnak, az újdonság ingerétől sarkalt népet könnyű 
szerrel íölzaklatják, nem ritkán meg is vesztegetve s 
önhasznának hiú reményével kecsegtetve azt. Hang-
zatos, hamis szólamokkal tévesztik meg a jóhiszemű 
népet s kétes homályba burkolják előtte, ami igaz, 
méltányos és becsülést érdemlő ; széthúzást keltenek 
még ama jók között is, kik pedig a hon igaz üdvéért 
összhangzó akarattal vállvetett munkára hivatvák. 
Az álokoskodás mesterkedéseivel valónak koholják a 
valótlant, vagy hamis színezetben tüntetnek föl mindent ; 
a közjó munkálásának ürügye alatt pedig mesterkélt 
örökös ünnepeltetés zajában csupán öndicsőségüket s 
hatalomrajutásukat hajhásszák. 

Kérdés már most, hogy midőn az alkotmányos 
jogaihoz ragaszkodó polgárság a köztevékenység irány-
zatáról nyilatkozik s meggyőződésének tolmácsot keres, 
e mozgalmakban részt vegyen-e és mennyiben vegyen 
részt a papság? 

Nem tartok azokkal, kik a papságot a szentélybe 
utalva, a politikai ügyektől teljesen elzárni kívánják. 
Honpolgárok ők is, nekik is meg vannak tehát a haza 
iránt való kötelességeik s azoknak elmulasztása magá-
nak az egyháznak, melynek ők szolgái, válnék nagy 
hátrányára, kivált napjainkban, midőn az államok 
szervezete, berendezése, a változó hangulatok szerint, 
oly gyors átalakuláson megy keresztül és amidőn az 
isteni és emberi dolgok különbsége oly könnyen elho-
mályosul. Szinte nem is tesznek már megkülönböztetést 
a vallás és politika közt s a mulandót összecserélik 
az örökkévalóval. Vannak, kik az újítás vágyától el-
kapatva s az államélet sarkalatos igazságait megvetve, 
új alapokra kívánják fektetni és úgy vezetni a társa-
dalmat. Elvítázhatlan követelmény azért, hogy minden 
jó honpolgár s így természetesen a papság is, érvénye-
sítse akaratát a közjó mellett. Egyházra és államra alig 
is képzelhető végzetesebb csapás, mintha jobbjai — 

közszólás szerint — ölhetett kézzel félrevonulnak. A pap-
ságnak tehát a közügyekkel foglalkoznia kell s polgári 
kötelességeit rendületlenül teljesítenie; az egyház és 
haza javára nem szabad semmi fáradalomtól, semmi 
nehézségtől visszariadnia. A papság tétlensége, lanyha 
visszavonulása mellett különben könnyen fölszinre, 
hatalomra vergődnek olyanok, kiknek eszmeköre és 
erkölcsi érzülete a közállapotokra kevés jót ígér. 

A politikai ügyekbe való beavatkozás azonban, 
kényes természeténél fogva, komoly megfontolást, eszé-
lyességet, tudást, tapasztalást és állhatatosságot követel. 
Hogy tehát a papság ez irányú tevékenysége, törekvései 
hatályosak s a közügyekre hasznosak legyenek, föltétlen 
szükséges, hogy föllépésében mindenkor megőrizze a 
méltóságot s megóvja azt a tekintélyt, mely a nép előtt 
szavának tanácsban és buzdításban súlyt és erőt ad. 

A papnak minden szavában, minden tettében ott 
legyen a méltóság; azt föl ne adja soha! Szégyenletes 
volna elefántcsont hüvelyből ólomkardot vonni elő. 
Az igazság és szeretet törvényét, szent egyházunk pa-
rancsait, híven megtartva, se a társadalmi kötelékek 
lazítására törekvő elveket soha ne valljanak, ne támo-
gassanak, se ne sodortassák be magukat a pártküzdel-
mekbe, mi által szent hivatásukra is kiható gyűlölséget 
arathatnának. 

Minél hevesebben forr a küzdelem, annál óva-
tosabbak legyenek, kik e küzdés síkjára leszállnak. 
Az idők alkalomszerűségét, a jelenségek, az események 
okait, saját szellemi képességüket és ismereteik tárát 
jól fontolóra kell előbb venniök azon egyháziaknak, kik 
az oly ügyes, leleményes, minden cselfogásban járatos 
ellenféllel fölveszik a harcot, nehogy az ügyet, melyet 
a jó védelem bizton győzelemre juttatna, avatatlan-
ságukkal önmaguk kockáztassák, sőt bukásra vigyék. 

Ha pedig a tájékozatlan, habozó nép, politikai 
magatartására nézve, útbaigazításért papjaihoz fordul, 
szintoly eszélyes óvatossággal, vigyázattal adják meg 
tanácsaikat ; de mindig csak a templomon kívül, mely 
az Isten háza. Kössék szivükre, hogy lelkiismeretük 
szavát kell követniök, hogy teljes odaadással szeressék 
a hazát, mely szült, ápolt, fölnevelt bennünket ; hol 
mindenünk, ami szent és drága; hol véreink hamvai, 
hol poraikban is áldott, dicső őseink emlékének ragyogó 
nyomai . . . a hazát, melyért meghalni, életet és mindent 
föláldozni készek legyünk. Buzdítsák őket, hogy az édes 
haza szent földjét, mely szeretetének ellenállliatlan 
tanuságául annyi jótéteményével halmoz el, szabadsá-
gában, méltóságában, teljes erejükkel megvédjék, minden 
idegen befolyástól megoltalmazzák. Nem azért szült, 
ápolt a haza, hogy ránk ne számíthatna, hogy csak 
kényelmünket szolgálva, tétlen nyugalomra biztos mene-
déket nyújtson ; de a hazának joga van lelkünkre, 
elménkre, munkásságunkra, joga, hogy magának min-
denünket zálogul lekösse. 

* * * 

Az államélet rendje s intézményei, melyekben 
összes tevékenysége megnyilvánul, keletkezésükben és 
elmúlásukban mindmegannyi emberi müvek ; az embe-
rek pedig saját eszméik és erkölcseik bélyegét nyomják 
műveikre. Az államélet jellegét azért az intéző férfiak 
jelleme és szelleme adja meg, A kormányzat élén tehát 
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lelkes, tanult, szeplőtlen erkölcsű férfiak álljanak. A kik-
ben a kormányzás gondjával méltó lélekszilárdság, a 
hatalom kezelésének eszélyessége s megingathatlan 
tekintély egyesül. A kik minden kicsinyességet! felül-
emelkedve, eszményekért hevülve, a közjóért lángoló 
munkás kitartással, a közügyre méltó, hivatott vezérek. 
Kik önzetlen odaadással, önérdekeik föláldozásával, nem 
a hizelgésben és szolgai készségben, nem az érdemetlen 
kegyosztásban — de munkában, kitartásban, elvhűség-
ben, bátor tetteikben találnak lelki megelégülést. Kik 
csábokkal szemben hajthatlanok, a törvények letétemé-
nyeinek hű őrei, a jognak törhetlen bajnokai s az állam 
tekintélyének rendíthetlen védelmezői. Kikben a nagyra-
törő lelkek hevülete és az az érzület él, mely a bajok 
elviselésében vagy leküzdésében megőrzi az elhatározott-
ság nyugalmát, s mely a maga jelentőségében látja, 
mérlegeli a bajt, a komoly nehézségeket szintúgy, mint 
a muló tüneteket s tiszta látással bizton itél felettük. 

Akkor a kormányzat fontos föladatával méltó lelki-
szilárdság, a hatalom kezelésének eszélyessége és meg-
ingathatlan tekintély párosul. Ily kormányférfiak irányí-
tása mellett minden nagy és nemes lélek összes gond-
jait, törekvéseit a társadalom bajainak orvoslására és 
jó rendjének megszilárdítására szenteli, hogy mit áldat-
lan viszályok fölforgattak, rombadöntöttek, újra föl-
épüljön s a társadalom visszanyerje méltóságának 
díszét, állandóságának biztosítékait. A jogszerzésre, jog-
védelemre, a nemzeti nagyság megóvására akkor minden 
erő közös munkában tömörül az ősöktől átöröklött 
szabadságért, a mi annál biztatóbb, mennél biztosabb, 
hogy nagyobb szégyen volna elvesztegetni a szerzett 
szabadságot, mint meg sem szerezni azt. 

A történelem tanúsága szerint minden állam, min-
den nemzet addig volt boldog, míg a hatalmi gőg, igaz-
talan erőszak fölötte erőre nem kapott; de a jog szava, 
a bölcs és üdvös tanács szabott neki irányt. Mert lehet 
valamely állani látszat szerint talán erős, kincsekben 
dúsgazdag; de ha benne a jog, igazság méltó meg-
becsülésre nem talál, végvesztének csirája már rejtve 
sarjadoz, és állandó fönnmaradásának reménye öncsalás. 
Minden igaztalanságnak ugyanis előbb-utóbb bűnhődnie 
kell ; s minél huzamosabb az, bűnhődése annál szi-
gorúbb. 

Ily férfiakra van szüksége korunknak és nem oly 
támaszokra, kik sorsuk és a jövő reménységének aggo-
dalmával, alattomos utakon járnak, a nyilvánosság előtt 
titkolóznak, hallgatnak, szemet hunynak, eltűrnek min-
dent, szolgálnak mindenkit, csakhogy célt érjenek ; kik-
nél a tétlenség bölcsesség, az erélytelenség előrelátó 
tartózkodás, a bátorsághiány óvatosság. 

A nagy férfiak mértéke erényök, nem szerencséjök. 
Minthogy a valódi népképviseleti kormányrendszer-

ben a törvényhozó testület a kormányférfiak működése, 
sorsa fölött itél, őket bizalmával fönntartja, vagy annak 
megvonásával elejti ; azért a közügyre főfontosságú az, 
hogy mily gondolkozású és érzületű egyéneket választ a 
nép akaratának tolmácsaiul. 

Ha a nép valóban önjavát akarja, csak a legdere-
kabbakat választhatja meg; a haza üdve ezek kezébe 
van letéve, s a dolog természetéből folyó kötelesség, 
hogy az észre s jellemre legkimagaslóbbak minden mun-
kájukat, minden törekvésüket első sorban a haza üd-

vére és szabadságára szenteljék. Miért is az államélet-
ben, lia valaminek, a nép szavazatának kell mindenek-
fölött romlatlannak, tisztának lennie. 

Ám az államélet e jó rendjét téves és bűnös fölfo-
gások nagyban zavarják. Oly államban ugyanis, mely-
ben a törvényhozás a nép választásán alapuló képvise-
leten nyugszik, ahol a többség uralma dönt, a tömegben 
mindig nagy számmal találtatnak, kik akár bizonyos, 
velők született izgalomtól s merészségtől hajtva, élet-
elemöket csak belviszályokban, zavargásokban lelik. Ha 
ezek aztán elvtársakra s vezetőkre találnak, az állam-
életben könnyen vészes mozgalmak, féktelen zavarok 
üthetnek ki. Innen van, hogy az államrendet os-
tromló támadás fegyverei gyakrabban erősebbek, mint 
a védelemé. Mert a míg a merészebb rész, elvei s törek-
vései győzelemre juttatásában, természetszerűleg heves 
és makacs, a még nem ritkán pénzen is összetoborzott 
népgyűléseken pedig akkép forgolódik, hogy a megvesz-
tegetett tömeggel a magáé gyanánt fogadtassa el s kiál-
tassa ki rákényszerített saját elveit, követeléseit; addig 
mások, a jobb rész, érthetetlen módon lanyhák, této-
vázó habozásaikkal, kényelmeskedő halogatásaikkal, sőt 
nem egyszer elveik cserbenhagyásával is, a rossznak 
erejét és mérgét önmaguk növelik. 

Ne csodálkozzunk tehát, ha a nép megtévesztve és 
csalékony külszínbe leplezett képzeleti boldogság Ígére-
teitől elszédítve, megtántorodva, a jelöltekben nem az 
erényt, tudást, becsületességet keresi és mérlegeli, ha-
nem a gazdagokat és bőkezűeket tartja egyszersmind a 
legjobbaknak is, elfordulván így azoktól, kik pedig ön-
feláldozó honszeretettel készek a hazát igazaiban, intéz-
ményeiben s minden idegen befolyástól megvédeni, hogy 
az, saját alkotmánya, saját jogai és törvényes szokásai 
szerint, szabadon élhessen. 

De hogy a nép necsak a politikai ügyekben, a leg-
hevesebb párttusák közt is, hallgasson papjaira, hanem 
hogy főleg az eleven hit ereje hassa át lelke legmélyeit 
s az evangelium törvényeihez szabja életét ; múlhatatla-
nul szükséges továbbá, hogy a papság tartsa fönn te-
kintélyét, mit önzetlen honszeretete, kötelességeinek 
csüggedetlen betöltése, életének feddhetlensége által ér 
el. A lelkekre ugyanis csak az lehet valódi hatással, 
kinek szavai mögött szeplőtlen hírnév áll. 

De végzek. 
A politikai mozgalmak kedélylázító hevében s az 

elkeseredett párttusák közt, szükségét érzém, hogy atyai 
tanácsaimmal forduljak hozzátok, nehogy habozva s 
határozatlanul álljatok ilynemű kötelességeitekkel szem-
ben, miket sokkal nehezebb fölismerni, mint betölteni. 

Célszerűnek véltein azért a jelen viszonyok közt, 
mindazt csoportosítva újból hangsúlyozni, a miket az 
államról s a megtévesztő tanoknak a közjóra veszélyes 
következményeiről, az idők alkalomszerűségét minden-
kor megfigyelve s követelményeiket alaposan mérlegelve, 
nyilvános fölszólalásaimban vagy körleveleimben nein 
egyszer hangoztattam. Mert hiszen soha sem lehet azt 
elégszer tanítani, a mit sohasem lehet eléggé meg-
tanulni. 

Nem kétlem, hogy e zaklatott időkben is, hivatás-
tok követelményeinek okos mérséklettel, dicsőséggel 
fogtok megfelelni, s a nélkül, hogy álláslok és nevetek 
tisztességét bármi folt érje. Magatartástok a népnek 
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minden irányban például szolgáljon, a közügyeknek 
pedig nagy javára legyen. 

Kelt Egerben, 1910. évi ápril hó 2-án. 
József, s. k., 
bíbornok-érsek. 

Kenedi Géza : A/, élet könyve . Budapest, az Athe-
naeum irodalmi és nyomdai r. t. kiadása. 1910. 270 oldal. 
Ára 4 korona. 

A múltkoriban ismertettem ugyancsak Kenedinek 
egy munkáját : «A szociologiai nyomozásokat», s most, 
hogy e másikat: «Az élet könyvét» is elolvastam, nem 
állhatom meg, hogy néhány sort ne írjak róla. Akkor 
bírálatomat sokan nem helyeselték, mivelhogy Kenedi 
beszédét nem lehet mindenben aláírni ; ebben igazuk 
volt, de ezt ismertetésemből is kiolvashatták, mindazon-
által most ez új könyvénél megint azt kell mondanom, 
hogy alig találok benne kivetni valót. Azt azonban 
szintén mondhatom, hogy hozzáadni valót sokat talál-
nék. Úgy látom, Kenedi természetes okoskodásaival 
könnyen és önkéntelenül is eljutna a teljes igazságra, 
ha nem lennének körülmények, melyek őt attól vissza-
riasztják. Behatással lehetnek lelkére a mai racionalisz-
tikus áramlatok és főleg az, hogy a közönség szereti 
ugyan az igazságot hallani, de csak, ha egyúttal kedvez-
nek is neki. Tudomásom szerint sokan is vették és 
veszik Kenedi e munkáját. De hát az ilyen félmunka 
sohasem jó. S azért a mit «Az élet könyvé»-hez hozzá-
adnék, az lenne: megmutatnám, hogy egyedül Jézus az, 
a ki magáról elmondhatta : «Én vagyok az út, az igaz-
ság és az élet!» 

De Kenedi, úgy látszik, fél ettől. Fél kimondani ezt, 
nem mintha lelke nem tartaná ezt valószínűnek, hanem 
mivel úgy látja, hogy akkor környezetét, olvasóközön-
ségét kellene otthagynia. Pedig ha megvizsgálná az Egy-
ház tanát s összevetné saját lelkében kialakult elvekkel, 
alig találna valamit is különbözőt. Azért állítottam múlt-
kor is, hogy az igazság felé halad. Bárcsak függetlenül 
és egész szabadon haladna feléje ! 

Könyvében az élet sok-sok körülményére találunk 
megjegyzést, vigasztalást, útmutatást. De persze — hiszen 
az előszóban maga is mondja — minden filozófiai rend-
szer és célzatos tanítás nélkül. Ép ez mutatja, hogy még 
vagy nem alakult ki benne ilyen rendszer, vagy nem 
akar, nem mer egyik mellé sem állani. A könyv részei : 
Világ. Jellem. Asszony. Szerelem. Házasság. Élet. Vigasz-
talások. S végül «Forgácsok» cím alatt rövid, néhány 
soros, szellemes megjegyzések. 

A könyv legnagyobb része — saját szavai szerint — 
a mindennapi életben felmerült intimebb természetű 
kérdésekre azon melegében tett följegyzések. Rövidek, 
legföljebb egy-két oldal hosszúak. Az egészet az a han-
gulat, az az irány lengi át, mint a már ismertetett szo-
ciologiai nyomozásokat. Ha valami vallásos igazságot 
említ, soha sem meri magáévá tenni, mindig így vezeti 
be: a vallás szerint, a dogma szerint, vagy a jézusi tan 
szerint stb. Helytelen ez az állítása : «Az, hogy Isten 
nincs, kézzelfoghatólag épen oly kevéssé bizonyítható és 
tudható, mint az, hogy van. Ez nem a tudás dolga, 
hanem a hité. A tudós ész, akármit vizsgáljon is, min-
dig arra lyukad ki, hogy a tudásnak határai vannak.» 

(20. 1.) Ha nem is ír tudományos könyvet, azt mégis 
tudhatná, hogy Isten létét nemcsak hisszük, de tudjuk 
is az okság elvének alapján. De ezt is menti jószándéka, 
hiszen a 30. lapon így beszél : «Az emberek mindunta-
lan megpróbálják az Istent letagadni. És a vége mindig 
csak az, hogy új nevet adnak neki.» 

Ha a valóságban úgyis van, mégsem állíthatjuk 
tétel gyanánt : «Legkevesebb őszinteséggel tartozunk a 
politikában meg a kereskedésben.» (58. 1.) Még több ily 
apróbb helytelen dolgol idézhetnék, de nem teszem, 
mivel nem tudományos, hanem szépirodalmi műről van 
szó. Az ilyenben pedig nem igen szokás vigyázni a 
szabatos meghatározásokra s ha én valamit hibáztatnék, 
még szőrszálhasogatásnak vehetnék: hiszen ezt jól is 
lehet magyarázni. 

Azért tehát röviden csak ajánlom a könyvet, hiszen 
jobb útra terelheti a társadalmat, mint a melyen most 
van. Az ő jobbító, szépítő szerei : az ártatlan szív, ren-
des gondolkozás, üde kedély, helyes beszéd, természetes 
magaviselet, tiszta lakás, szorgalom, munka, friss víz, 
mérsékelt sport, szabad levegő és minél kevesebb 
udvarló. így ajánlja ezt szórói-szóra a hölgyeknek. 
(71. lap) Az ő műveltsége irtózik a felvilágosítás-
tól, a mindenre való megtanítástól, mert az ily nem-
zedék felnövekedve feslett lesz és a műveltségben 
minden tekintetben visszaeső állapotot fog létrehozni. 
(82.1.) Az ő házassági hűsége olyan, mint azé a katonáé, 
a ki haláláig hűséget érez a zászló iránt, a melyre föl-
esküdött (118. 1.); nem csoda tehát, ha a házasság-
törést legnagyobb mértékben jogellenes és kötelesség-
ellenes dolognak tartja. (138. 1.) 

S lia vétkezett az ember, odavezeti a megtisztulás 
útjára : nem tartja elégnek a jószándékot, nem a re-
flexiót, de még az elhatározást sem, hanem igenis a 
gyakori cselekedetet, a megszokást. (233. 1.) De az Egy-
ház tisztító forrására nem mer rámutatni, csak így szól : 
a vallás tartja : tevékenyen kell megbánnunk bűnein-
ket! (241. 1.) 

Talán kissé sokat foglalkoztam az iró lelkületével, 
de hiszen az irók könyveikbe és épen az ilyen «élet 
könyvébe» egész mivoltukat, életüket, lelkületüket kény-
telenek beleírni, máskülönben nem lehet jó, nem lehel 
szép az irásuk. Hát végezetül megint csak arra kérem 
az irót, hogy kutassa az igazságot szabadon és függet-
lenül és tartsa szem előtt bátorításul, a mit önmaga 
ír (234. lapon) : «A világ csak addig kegyetlen, a med-
dig valaki küzd vele; ha győzött, akkor siet meghajolni 
előtte.» Matyasóvszky Kasszián dr. 

Följegyzések-
A katholikus Vörösmarty. — A király és a magyar irodalom. — 

A II. Tanítónő. — Történetírás a Kisfaludy-Társaságban. 

«Egykor a mi költészetünkben is igazsággal tesz-
nek majd külömbséget nyugati és keleti, vagy északi és 
déli, sőt protestáns és katholikus költészet között, és 
világirodalmi szempontból Vörösmartyt a Dél, a katho-
licizmus kulturköltői közé kell sorolni.» A túlsó partiak 
tolvajnyelvén szólva «klerikális kisajátítás» volna, ha 
mi neveznők Vörösmartyt katholikus költőnek, noha a 
magyarság e nagy dalosának kultuszát legtöbb szeretet-
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tel a mieink ápolták s túl mindenféle céheken és iro-
dalmi társulatokon egy félig-meddig elfeledett piarista, 
néhai jó Pintér Kálmán és a néhai «Magyar Szemle» 
nevéhez fűződik nemcsak a testet öltött Vörösmarty-
szoboragitáció, de a Vörösmarty-kultusz felélesztése, az 
eseményszámba jövő székesfehérvári album, mely a 
Vőrösmarty-kutatás reszuméjának tekinthető. A ki azon-
ban katholikus költőnek nevezi, nem más, mint a leg-
modernebb, legmaibb magyar kritikának irodalmi vas-
álarcosa «Ignotus», kinek «Kísérletek» cimmel most 
megjelent könyvéből idéztük az érdekes deklarációt. 
A Büchnerek, Moleschottok avult, reakciós szelleme ma 
is rajta ül irodalomtörténetiróinkon s míg megható 
részletességgel derítik elénk az amúgy is nem nagyszámú 
magyar géniusznak fiatal, sőt gyerekkorának ama etap-
pejait, miknek legnevezetesebb mozzanatai a sárgarépa 
nem szeretésében, vagy a hidegvíztől való félelemben 
merülnek ki, nincsen látásuk a leghatalmasabb kultur-
tényezönek, a vallásnak determináló erejét az irodalom-
ban és művészetben követni. Ki fejtette meg nekünk 
Arany János protestánsul magyar lelkének északi ború-
ját, Vörösmarty eddig tőlünk nem hangoztatott, de min-
dig érzett katholikus eszméjét ? Nincsenek e megállapí-
tások a költők magyarságának rovására, de dokumen-
tálják frázisokkal dolgozó irodalomtörténetünknek nagy 
fogyatékosságát, mely vérmes hevüléseiben egyes-egyedül 
a nemzeti eszme jelentkezésének nevezte irodalmi uga-
runk általa bekerített szépségeit. Érdekes, hogy az 
akatholikus publicista tábor tudásban és Ítéletben leg-
tekintélyesebbje olyan mezőkre pillant az ócska keríté-
seken túl, melynek megsejtése rég tudattá erősödött 
nálunk. Ha ők mondják: érdekes meglátás, ha m i : 
klerikális kisajátítás az ilyen igazság neve. 

* 

Nem feladatunk itt a színházi kritika, de lehetetlen 
hozzá nem szólni ahhoz a történelmi darabhoz, mely-
ben Mária Terézia korát vitte a Nemzeti Szinház desz-
káira egy magyar író, akinek nemcsak a bő színházi 
siker, de a kritikának az a szokatlan koronás tetszése 
is kijutott, hogy a dramatizált Habsburgok magyar 
király utódja annak ajánlását elfogadta. A színdarab 
francia utánzatú kéjgörcsei, jó és rossz tulajdonságai 
nem érdekelhetnek itt, azonban II. Józsefnek, egy 
jezsuita páternek sajátságos beállítása s néhány kiszólás 
kíváncsivá tesz arra, hogy miféle uton-módon került 
egy, bár részleteiben is antiklerikális izű könyv a ma-
gyar király megkülönböztetett jóindulatába ? Miért és 
kiért kell a magyar irodalomnak a Burg kapuján olyan 
tartalommal kopogtatni, mely a katholikusellenes tra-
díciók «jezsuita»-gyiilölségét Szent István utódjának 
ajánlja ? 

A németországi előadások után most már a kül-
föld is ismerheti a magyar katholikus papnak azt az 
eltorzított, agyonhamisitott alakját, mellyel Bródy Sán-
dor nevezetes színdarabja, a «Tanítónő», botránkoztat 
meg. Andor József érdekes pendantját írta meg ennek 
egy második «Tanítónő»-ben, mely regényalakban látott 
napvilágot egy szépirodalmi lap hasábjain. Sikerült szép-
irodalmi mű, érdekes rektifikálás az Andoré, melynek 
szinpadrahozatalát melegen óhajtjuk. A mi pénzünkön 

immoralizáló magyar színpad azonban zárva van min-
den olyan termék előtt, mely a katholikus világfellb-
gástól nem teljesen mentes, lett légyen az a termék 
akármilyen műalkotás is. Andor József «Tanítónő»-jének 
már az «audiatur et altera pars» elvénél fogva is szín-
padra kellene kerülnie. 

* 

A Kisfaludy-Társaság viharoktól és gyakori táma-
dásoktól önedzett hajójának eddig az kölcsönzött tisz-
teletet, hogy e hajó rakományai között véltük lenni 
irodalmunk hagyományainak féltve őrzött ereklyeszek-
rényét, a kultura érdekeinek válogatás nélkül való, bár 
kritizáló megbecsülését. Lukács György a «Huszadik 
Század» pennáslegénye tanulmányt ír a szélső modern, 
pszihopathologiai obiektumok közlönyében egy harmad-
rangú osztrák drámaíróról s e tanulmány, mely részlet 
szerzőnek a Kisfaludy-Társaság kiadásában megjele-
nendő könyvéből, hamisítatlan huszadik század stílus-
ban Írdogál az osztrák katholicizmus sötétség-munká-
járól, népcsalásáról, messze túlhaladva minden történet-
írói objektivitást. Ha e megjelenendő könyv csakugyan 
megjelennék, fölhúzhatják a szociáldemokrata pártiro-
dalom vörös zászlóját a Kisfaludy-hajóra — ha ugyan 
a régi lobogó mellett az is elfér. 

Szász Béla. 

T. B u d a p e s t . Sok komoly ember kezd úgy gondolkozni, j 
mint Förster. A minap, a fdozofiai társaság ülésén, elnöki 
megnyitójában Medveczky Frigyes szintén hangoztatta, hogy 
nincs más hátra, mint hogy az ethikában térjünk vissza a 
keresztény elvekre. 

T. S ió tok . Köszönöm. 
Vidék i e l ő f i z e t ő n e k . A más «fárá»-belinek az önök 

harangjához semmi köze nincsen. Az a harang, valamint a 
templom, melynek tornyában szól, csak egy püspököt ismer — 
a katholikust, csak őt üdvözölheti. Ugy-e, a ki nem atyám, 
nem veheti rossz néven, ha atyámnak nem tisztelhetem ? Ergo 
cuique suum. 

H. B u d a p e s t . Ne így írja kérem : A gyermek szüleitől 
kapja nem csak a testét, de a lelkét is, — mivel ez téves 
tan, melyet a tudományban generatianismus néven ismerünk 
s mely miatt utoljára Frohschammer müncheni tanár könyve 
került indexre. A keresztény bölcselet a creatianismust, 
vagyis az egyes lélek teremtését (a mi nem tulajdonítható a 
szülőnek) s a foetussal való egyesítését tanítja. A genera-
tianismus rendesen anyagelviséggel já r s a lélek szellemi 
voltát tagadja. 

TARTALOM. A magyar szent korona. Dudektől. — 
Krisztus istenemberségének malaszt jellege. III. Horváth 
Sándor O. P.-től. — Az egyéniség elve. III. Trikál József 
dr.-tól. — Bűnbocsánat az ősegyházban. (Dogmatörténeti 
részlet.) IX. (Vége.) Dudektől. — Egyházi világkrónika. 
Az egri biboros-érsek körlevele papságához a képviselő-
választások alkalmából. — Irodalom. Kenedi Géza : Az élet 
könyve. Mattyasóvszky Kasszián dr.-tól. — Följegyzések. 
(Irodalmi képek.) Szász Bélá-tói. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

D U D K K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest. VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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6. EGYETEMI TANÍK 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

A monizmus megoldatlan kérdései. 

A monizmus csak egy állagot ismer, az anyagot, 
mely szerinte örök. De az örök anyag létét sem 
bizonyítani nem tudja ez az elmélet, sem a való-
színűség" látszatával felruházni nem képes. Örök 
anyag, e két szó ellenmondást rejt magában, akár -
csak az örökösen mozgó gép, vagy a négyszögű kör. 

Lássuk csak a dolgot közelebbről. 
A fizika biztos tétele szerint az anyag tehetetlen, 

vagyis a nyugvásban levő anyag önmagától moz-
gásba nem jöhe t ; de azt látjuk, hogy az egész min-
denségben mozgás észlelhető: az égi testek, a föld, 
a növényi és állati élet, mindmegannyi hirdetői a 
mozgásnak. Honnan e mozgás, ha az anyag öröktől 
fogva nyugvó állapotban volt, mint ezt a monisták 
tudni vél ik? A tehetetlenség törvényénél fogva csakis 
más, az anyagon kívül álló ható ok létesíthette a 
mozgást, vagyis az anyagon kívül kell lenni másnak 
is; tehát a monizmus tarthatat lan elmélet. 

Valamely elmélet értékes voltát az bizonyítja, 
ha azon elmélettel elfogadhatóan tudom megmagya-
rázni az egyes jelenségeket, tüneményeket ; a mennyi-
ségtanban is a képlet helyességét az bizonyítja, ha 
azon képlet alkalmazásával a kellő eredményre ju t -
hatok, ép így a vegytanban is. 

De talán azt mondha tná valaki: az örök anyag 
öröktől fogva mozgásban volt. Ez szintén képtelen-
ség. Az entrópia törvény értelmében ugyanis idővel 
a mozgás meg fog szűnni és pedig akkor, mikor 
megszűnik ma jd a hőenergia; a teljes mozdulatlan-
ság az abszolút hideg beálltával következik be, ez az 
abszolút hideg — 273 C°. Ez a kihűlési folyamat 
lassú ugyan, de állandó. Tudjuk, Földünk is izzó 
ál lapotban volt, felülete m á r eléggé kihűlt, annyira, 
hogy ha a Naptól, e legnagyobb hőforrástól, nem 
kapnánk éltető meleget, csakhamar megszűnnék föl-
dünkön minden állati és növényi élet. A föld belseje 
szolgáltat ugyan még hőt, mint ezt a melegvíz-forrá-
sok bizonyítják, de ez a nagyon is megfogyatkozott 
hő m á r nem volna elég arra, hogy a föld felületén 
életet tápláljon. Sok csillag pedig m á r teljesen ki-
aludt, kihűlt, pedig azelőtt szintén világító s melegítő 
tűz-fényt árasztott. A Nap is ki fog egykor hűlni, 

mert az sem kiapadhatat lan hőforrás, úgy hogy idő-
vel csakugyan beáll a teljes hideg, megszűnik min-
den élet, minden mozgás. Ezt a természettudományok 
tanít ják és pedig elég el fogadhatóan; e tan biztos 
vívmánynak tekinthető. 

Már most, föltéve, hogy az állítólagos örök anyag 
öröktől fogva mozgásban volt, úgy ez az abszolút 
hideg már rég bekövetkezett volna, vagyis m á r rég 
beállott volna a teljes nyugalom a világegyetemben, 
mert ama végtelen számú trillió évszázadokon keresz-
tül, melyeket az örökkévalóságban mint elmultakat 
elképzelhetek, bizonyára elfogytak volna a hőenergiák ; 
el kellett fogyniok, hacsak ama minden alapot nélkü-
löző feltevést nem akarom elfogadni, hogy eme hőener-
giák -— liőerők — örökké tar tanak; ezt a föltevést 
semmi sem igazolja. A valóságban azonban azt látom, 
hogy a hőenergiák nem fogytak még el s hogy a mozgás 
még nem szűnt meg, hisz elég gyorsan zónázunk még 
mindig, de meg az égi testek is; mit bizonyít ez? 
Azt, hogy az állítólagos örök anyag öröktől fogva 
mozgásban nincs, hanem ezen mozgás időben vette 
kezdetét ; de egy másik biztos törvény szerint, ami-
nek kezdete volt, annak vége is lesz. Tehát ez oldal-
ról is beigazolva látjuk, hogy eljő az idő, midőn 
minden élet megszűnik, minden mozgás nyugvó pont-
hoz ér. 

Láttuk tehát, az állítólagos örök anyag nyugvás-
ban sem lehetett, de meg mozgásban sem öröktől 
fogva. Az anyagra nézve azonban más létezési mód 
nem képzelhető, más állapotban tehát nem lehetett; 
ebből az következik, hogy egyáltalán nem is létezett 
öröktől fogva, vagyis az örök anyagról, mint való-
ságról, beszélni nem lehet. 

Ha az anyag nincs öröktől fogva, mint ezt be is 
bizonyítottuk, úgy hát időben keletkezett. Az okság 
törvénye szerint, minden létezőnek megvan a maga 
megfelelő oka. Az anyagnak létoka más anyag nem 
lehetett, mert nem is létezett más anyag s mert az 
anyag élettelen test, más anyagnak létet nem adha t ; 
kezdetben pedig csak élettelen test, anyag volt, mint 
a tudomány taní t ja ; az élet csak jóval később kelet-
kezett a Kant-Laplace-féle elmélet szerint is. Ha 
tehát anyag nem volt az anyag létoka, úgy az anya-
gon kívül álló valami, vagyis ami nem volt anyag 
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ez létesítette az anyagot; szóval kellett lenni az 
anyagon kívül más természetű lénynek is ; tehát nem 
felel meg a valóságnak a monizmus föltevése, mely 
szerint az anyagon kívül más nem létezik s ugyan-
csak megoldatlanul hagyja az örök anyag kérdését, 
melyet csakis ő vetett felszínre; örök anyagról csak 
akkor szabadna beszélniök, ha annak létét bizonyí-
tani is tudnák. 

Haeckelék mentségére csak annyit hozhatok fel, 
hogy a monizmus alapgondolatát nem ők találták 
fel ; hisz az anyagelvűség már nagyon is régi keletű ; 
előfutárja az empirizmus volt, melynek dogmája : 
azt fogadom el igazság gyanánt, amiről a tapasztalat 
meggyőz. Angliában Locke képviselte ezen irányt a 
XVII. században, kinek «Essay concerning human 
understanding» c. műve valóságos irányváltozást idé-
zett elő a bölcseletben; ezek az eszmék az erkölcs-
bölcseletre is áthatottak s az ember erkölcsi függet-
lenségét hirdették. Függetleníteni magát minden fen-
sőbb erkölcsi törvénytől, ez volt a jelszó már akkor 
is. Cumberland, Cooper, Schaftesbury gróf terjesz-
tették ezen eszméket a XVIII. század első felében; 
őket követték Clarke, Hartley, Smith Ádám s mások. 
Szabad gondolkozás, független moral már akkor is 
vonzó jelszavaknak bizonyultak. 

Az anyagelvűség tudományos alapját Diderot 
vetette meg, ki 1754-ben megjelent egyik munká já -
ban többek közt így í r : «Az atomokban kötött érzé-
sek vannak, ezek öntudatosakká válnak az élő szer-
vezetekben; ezen érzésekből fejlődik a gondolkozás 
képessége».1 Akárcsak Haeckelt olvasná az ember ; 
bátran állít, semmit sem bizonyít, de még elfogad-
ható magyarázatot sem a d ; föltételezi, hogy majd 
így is elhiszik sokan tanait. Nem csalódott. Sokan 
vallják az elvet: az ember élő lény, melyben csak a 
fizikai törvények érvényesülnek; géppé alacsonyítják 
le az embert, a j ó és rossz egyértelmű szerintük a 
hasznossal és károssal ; Istenről, mint az anyag fölött 
álló, személyes lényről beszélni, túlhaladott álláspont, 
mondják ők. Akárcsak Haeckel szavalásait hallaná 
az ember, ki a pantheisztikus természet-vallásról 
szólva, így nyilatkozik: «Ama természet-vallás erős 
alapját fel találhatjuk azon meggyőződésben, mely az 
összes természeti megnyilatkozásokban egy ugyan-
azon elemet látja, a test és lélekben, anyagban és 
erőben ép úgy, mint Istenben és világban. A pan -
theizmus különféle változatai a monizmus alapgon-
dolatának más és más módozatú kifej tései . . .»2 Ezt 
tart ja ő a jövő vallásának. Logikáját nem értem. 
Olvasgattam műveit, hogy megértsem, mily vívmánya 
a természettudománynak dönti meg azt a nagyon 
is lesajnált régi vallást, melyet vakhitnek nevez s 

1 V. ö. : Dr. Stöckl : Lehrbuch der Philosophie. III. köt. 
627—663. 

2 E. Haeckel : Natürliche Schöpfungsgeschichte. II. köt. 
812. lap. 

melyet a «mythologiai kinyilatkoztatásokkal» hoz 
szerves kapcsolatba. 

Bárki meggyőződhetik, hogy könyvei telve van-
nak merő feltevésekkel, melyeket a legjobb akarat 
mellett sem lehet igazoltaknak tekintenünk, ilyen pl. 
az élet keletkezésére vonatkozó törvénye (Biogene-
tisches Grundgesetz); ennek a törvénynek alkalmaz-
hatását a lelki tehetségekre teljesen helyesnek, be-
bizonyítottnak mondja idézett művének 808. lapján, 
tehát szerinte az emberi megismerő tehetség nem 
más, mint fejlettebb állati megismerés; ez szerinte 
tudományosan bebizonyított tény. Pedig, aki e kér-
dést elfogulatlanul tanulmányozza, az rájöhet csak-
hamar annak tudatára, hogy nem az a pá r száz 
grammnyi agyvelő túlsúly1 helyezi az embert az 
emberszabású ma jom fölé, hanem az az áthidalha-
tatlan ür, mely az állat és ember közt van s mely 
lényeges különbség alapját nem a fejlődés fokozatai-
ban bírja, hanem a Teremtő akaratában. Nem azért 
ember az ember, mert több az agyveleje s súlyosabb, 
hanem azért súlyosabb az agyveleje, mert az ember 
súlyosabb agyvelővel teremtetett, mint az állat. 

Kérem ez m á r metafizika! így ijedeznek a 
monisták mindjár t , ha teremtésről beszélünk. Hát 
Haeckel s követői nem a metafizika terére csapnak 
át és pedig illetéktelenül, midőn a régi vallást le-
jár tnak hirdetik s a pantheízmust kiáltják ki az új 
kor egyedül üdvözítő természet-vallásának? Szeret-
ném látni azt a természet tudományos vívmányt, mely-
nek alapján ily következtelésekre ju to t tak! A fizika, 
az élettan, embertan, származástan, ásvány- s növény-
tan, a vegytan, csillagászattan, földtan, állattan — 
ezek a természettudományok főbb ágai, hát melyik-
ben akadtak rá a monisták arra a nagy tételre, melyet 
folyton hangoztatnak, hogy Teremtő nincs, csak teremt-
mény — anyag — van. A természettudományok célja 
nem az, hogy Isten létéről vagy nemlétéről ad janak 
fölvilágosítást; azért mi a természetfölötti világrend 
érveit nem is keressük itt, hanem keressük a ter-
mészetbölcseletben 2 s itt meg is találjuk s nincs okunk 
szégyenkezni, hogy a metafizika, logika biztos tételeit 
e l fogadjuk; a természet tudományokat pedig azért 
kultiváljuk, hogy meggyőződjünk arról, mennyire 
igaztalan a hitetlen tudósok ezen állítása : a teremtő 
közbelépése nélkül is meg tud juk magyarázni a világ 
keletkezését, az élet kialakulását, a lelki tevékeny-
ségeket stb. Ép ellenkező igaz. «Ignoramus et igno-
rabimus» ez folyton a felelet; nem ér t jük s nem is 
tud juk a jövőben sem megmagyarázni e dolgokat — 
Isten nélkül, tesszük hozzá mi. Igv vált szállóigévé 
Du Bois Beymond hires mondása. 

Vagy tudnak-e felelni Haeckel s társai pl. erre 
a kérdésre : Honnan az első protoplazma, az élet e 

1 L. Műveltség könyvtára. Gorka : Az ember származása 
és helye a természetben. 51. 1. 

! Dudek : Származástan és világnézet. 1909. 31. 1. 
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legkisebb hordozója? Azt meg tudják mondani, milyen 
az alakja, milyen alkatrészekből áll; de hogy honnan 
lett, inikép kezdett élni, arra csak így képesek vála-
szolni: Die letzten Ursachen bleiben uns f re i l ich . . . 
gleich verborgen.1 Tehát ignoramus, nem tudjuk. 
Szóval a monizmus ép a legfontosabb kérdésekre 
nem tud felelni; ez azt bizonyítja, hogy a monizmus 
mint föltevés is hamis. 

Reinke, a tudós biologus nem restelli nyíltan 
bevallani : hiányzik minden tapasztalati bizonyíték 
azon tan elfogadására, mely az életet az anyag 
különféle vegyi összetételéből — a Teremtő közbe-
jötte nélkül — akarná kimagyarázni,2 mint ezt a 
monisták szeretnék megtenni. 

A fejlődéstan megbízható érvei bizonyságul szol-
gálnak ugyan a hitet távolról sem feszélyező szár-
mazástan mellett, de nem hozhatók fel ezen érvek 
a monistikus haeckelizmus érdekében, melyet csak 
Haeckel és társai támogatnak elég nagy hangon, 
megtévesztő elmeéllel — de annál kevesebb bizo-
nyítékkal. Tichg Sándor. 

JÇrisztus istenemberségének malaszt jellege. 
IV. (,v-> 

Eddigi fejtegetéseink után már nem lesz nehéz 
megállapítani, mily fokban mutathat ja föl a gratia 
unionis a megszentelő malaszt egyéb előnyeit. A meg-
szentelő malaszt első és minden további természet-
fölötti átalakulás alapját tevő előnyének azt jelöltük 
meg, hogy a lelket a természetfölötti lét, az isteni 
természet és cselekvésmód részesévé teszi. A gratia 
unionis ebbeli előnyeit tárták föl eddigi soraink. 
A fönnebb megállapított sorrend szerint a megszen-
telő malaszt második következménye az, hogy a meg-
szentelt ember Isten előtt kedvessé és szereletének 
különös tárgyává lesz. 

Isten szeretetének az a mértéke, hogy mennyit 
juttat a teremtménynek önmagából, mennyire teszi 
a saját lényegéhez hasonlóvá. Azért mondjuk, hogy 
Isten különös módon szereti a malaszt állapotában 
levő lelkeket, mert nemcsak a természet szigorú köve-
telményeiben részesíti őket, hanem kiemeli csekély-
ségükből, különös természetfölötti tényezőkkel ékesíti 
föl őket, úgy hogy létük és cselekvésmódjuk az övé-
hez válik hasonlóvá. Ha már most a teremtménynek 
osztályrészül jutott adományok adják tudtunkra Isten 
előtti kedves voltukat, mit kell mondanunk az Isten-
emberről! Az emberi természet oly kimondhatat lan 
nagy adomány részesévé lett Krisztusban, hogy sem 
az egyes, sem az összes teremtményekéivel össze 
nem hasonlítható. Véges, teremtett dolgot nyertek 
mindnyájan, csak Krisztus emberi természete mond-

1 L. i. m. I. k. 354. 
2 Dr. J. Reinke : Einleitung in die theoretische Biologie. 

556. lap. 

hatja magáénak, cnjéhez tartozó alkotó elemnek, a 
teremtetlen isteni személyt : «Dens Christum diligit 
non solum plus, quam totum humanuni genus, sed 
etiam magis, quam totam universitatem crea turarum; 
quia scilicet ei maius bonum voluit, quia dedit ei 
nomen, quod est super omne nomen, ut verus Deus 
esset.»1 S ha Isten örömmel nézett végig nagy mü-
vén a teremtés után, mily különös kedvteléssel mond-
hatta szeretetének legkiválóbb művéről, az Isten-
emberről : Hic est dilectus filius meus, in quo mihi 
bene complacui.2 

V. 
A megszentelő malaszt megtisztítja továbbá a 

lelket a bűntől s megigazulná teszi. Az áteredő bűn 
következtében már első mcgigazulásunk is a bűn 
állapotából emel ki bennünket s a bűn eltörlése és 
a malaszt adománva által helvez bennünket a meg-
igazulás állapotába. Ezért mondjuk, hogy a meg-
igazulás motus a statu iniustitiae ad statum iustitiae. 
Fönnebb említettük már, hogy Krisztus a bűnt, mint 
az emberi természet valóságához nem tartozó töké-
letlenséget egyáltalában föl sem vette, másrészt pedig, 
mivel (secundum seminalem rationem) nem szárma-
zik a bűnös Ádámtól, emberi természete nem szorult 
megigazulásra a bűn ellörlése értelmében, hanem 
csak azért, hogy Isten előtt pozitive igaz és kedves 
legyen. Ez pedig a bensőleg átalakító természetfölötti 
adománv által történik.3 E szerint a gratia unionis J O 
csak annyiban ad megigazulást, amennyiben Krisz-
tus emberségét megszenteli s a természetfölötti rend 
részesévé teszi s így e részben összeesik a fönnebb 
kifejtett deiíicatioval. Ha e mellett szemmel tartjuk, 
hogy Krisztusról, mint emberről, a gratia unionistól 
függetlenül nem is szólhatunk, következőleg fogan-
tatásának első pillanatától fogva ékeskedett úgy ez, 
mint pedig a megszentelő malaszt összes adományai-
val, azonnal belátjuk, hogy e megigazulása sokkal 
felsőbbrangú, mint bármely más teremtményé. Ezeknél 
ugyanis legalább is okozati elsőbbségen alapuló (priori-
tás naturae) oly pillanatot kell elismernünk, amely-

1 S. Th. I. Q. XX. a. IV. ad 1. 
2 Matth. 3, 17. Istennek Krisztus iránti szeretete ép úgy 

természetfölötti, mint maga az adomány. «Deus amore suo 
communicat bonitatem creaturae, quam amat et consequen-
ter cui tantum bonum communicat summe diligit et amat; 
et cum donuni supernaturale sit, imo excedat omne donum 
supernaturale creatum, consequenter supernaturaliter diligit, 
cui illud communicat.» Jo. a. S. Th. de Inc. disp. VIII. a. I. n. 
X. (VIII. 193.) E szeretet fokáról v. ö. J. a. S. Th. 1. c. n. L, LI. 

3 Hasonló viszonnyal állunk szemben Krisztus lelkének 
a megszentelő malaszt által történt megigazulását illetőleg 
is. ' Ad gratiam operantem per se pertinet facere iustum ; 
sed quod iustum faciat ex impio, hoc accidit ei ex parte 
subiecti, in quo peccatum invenitur ; anima igitur Christi 
iustiíicata est per gratiam operantem, inquantum per earn 
facta est iusta et sancta a principio suae conceptionis, non 
quod ante fuerit peccatrix aut etiam non iusta». S. Th. III. 
Q. VII. a. IX. ad. 2. 
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ben szentek s a malaszt részesei nem voltak,1 vagy 
megszentelésüket legalább is a debi tum contrahendi 
(mint pl. a szeplőtelen fogantatásnál) előzte meg. 
Krisztusnál minderről szó sem lehet. Egész léte a 
gratia unionishoz volt kötve, ezt megelőzőleg róla 
szólni sem lehet s mint csodálatos fogantatása mu-
tatja, debitum contrahendi-ről nem is beszélhetünk. 
Csak a boldogságos Szűz megszentelése jár ehhez 
közel, bár, mint látjuk, mögötte marad. 

Emberi természetének megigazulása annyiban 
is kiválóbb a megszentelő malaszt adtánál, hogy 
határozottabban ellenkeznek vele mindama tökélet-
lenségek, amelyek a megszentelő malaszttal még 
megférnek. így a fomes peccati a keresztségben meg-
igazult embernél, vagy egyik-másik bűnös haj landó-
ság a megtérés után még mindig megmaradhat , 
Krisztusban azonban, mint az isteni személy méltó-
ságával meg nem egyeztethető tökéletlenségek számi-
tásba sem jöhetnének még akkor sem, ha a gratia 
unionis egy az áteredő bűnben született vagy sze-
mélyes bűnökkel beszennyezett ember osztályrészévé 
jutott is volna.2 

E szerint eltekintve űgy a megszentelő malaszt-
tól, mint egyéb malasztadománytól, Krisztus ember-
sége a megigazulás részesévé lőn már a gratia unio-
nis által is. A megigazulás a teremtmény benső 
átalakulásán alapszik, ami természetfölötti adomány 
út ján történik.3 Krisztus embersége a legfőbb termé-
szetfölötti adományt nyerte, átalakulása és méltósága 
a lehető legnagyobb, így megigazulása is a leg-
kiválóbb. 

VI. 

A megszentelt teremtmény Isten gyermekévé lesz. 
A malaszt, mint az isteni természet különös hasonló-
sága által ugyanis a teremtmény mintegy új ra szü-
letik, Istenhez új — az atya és fiú — viszonyába lép, 
örökösévé lesz Isten javainak, főképen az örök bol-
dogságnak. Ezen fiúság azonban csak halvány 
árnyéka a természetes fiúságnak, úgy hogy csak 
fogadott gyermekké tesz. Krisztus gratia unionisa 
kiválóbb viszony a lap ja : Isten természetes fiává tesz. 

1 A megszentelésnek ezen módját védelmezi szent Tamás 
az angyalokat illetőleg : «Informitas illa (t. i. a malaszt nél-
küli állapot) angeli potest intelligi vei per comparationem 
ad formationem gloriae, et sic praecessit tempore informitas 
formationem ; vei per comparationem ad formationem gratiae, 
et sic non praecessit ordine temporis, sed online naturae». 
S. Th. I. Qu. LXII. a. III. ad 1. 

2 «Non stat Deum unire suae Personae aliquam natu-
ram, etiamsi in ea praecessisset peccatum, nisi convertatur 
ad talem naturam sibique placeat prout sie unita est sibi 
personaliter». Jo. a. S. Th. in I—II. disp. II. a V. n. XXIX. 

3 «Cum D. Th. docet, quod sine gratia non potest remitti 
peccatum ; nomine gratiae non intelligit solam habitualem 
formaliter, sed etiam gratiam consummatam et eminentia-
lem ; sicut est gloria, imo et unionem hypostaticam et 
quidquid sanctificativum est formaliter, sive eminenter ; totuni 
hoc enim est gratia». Ibid. n. XLVIII. 

Ez a természetes fiúság emberi természetének gratia 
habitualisa által megalapozott adoptiv gyermekséget 
teljesen megszünteti, illetőleg e viszonyt nem engedi 
létrejönni. A fiúság ugyanis nem a természetre, hanem 
a személyre vonatkozik. Ez pedig csak egg van 
Krisztusban, az örök Ige, aki pedig Isten természe-
tes Fia. E szerint Krisztust nem mondhat juk Isten 
örökbefogadott fiának.1 

Ezen természetes fiúsággal k imondhatat lan elő-
nyök állanak összefüggésben. Krisztusnak termé-
szetes és veleszületett joga van mindazon természet-
fölötti javakhoz, amelyeket istenemberi méltósága 
megkíván, tehát elsősorban is Isten színről-színre 
látásához 

Az isteni Személy, mint -ilyen, öröktől fogva 
élvezi mindezen javakat. Ha léhát az emberi termé-
szetet oly dicső módon emelte ki alacsonyságából, 
mint Krisztusét, méltó, hogy nemcsak a személyes 
lét, hanem a megfelelő működés ú t ján is egyesítse 
az istenséggel.2 Mivel pedig ez a jelen természet-
fölötti rend törvényei szerint csakis a megszentelő 
malaszt és a belőle eredő erények út ján történik, 
Krisztusnak természetes és veleszületett joga van 
mindezekhez. A mint ugyanis fönnebb említettük, a 
gratia unionis nem adja meg a közvetlen arányos-
ságot a természetfölötti működéshez. Mivel azonban 
megadja a suppositális arányosságot, amelynek alap-
ján az emberi természet a malasztot és a többi ter-
mészetfölötti tényezőt a legszigorúbb méltányosság 
cimén követelheti és vallhatja magáéinak, a gratia 
unionis e részben sem marad a gratia habitualis 
mögött. E szerint ezen accidentális természetfölötti 
adományok a gratia unionisnak természetes folyo-
mányai (oriuntur per resultantiam naturalem), úgy 
hogy bizonyos értelemben el is veszítik malaszt-
jellegöket s a gratia unionisban olvadnak föl. Nem 
mondhat juk ugyan, hogy akár az örök Ige, akár 
pedig a gratia unionistól megszentelt emberi termé-
szet aktive eredeztetné e malaszt-adományokat , ha -
nem az így megszentelt emberség passive veszi föl 
magába a Szentháromság közös működése folytán. 

1 «Illa, quae nata sunt personae convenire ratione sui 
ipsius non possunt dici de Christo, si liabent repugnantiam 
ad proprietates personae aeternae, quae sola in eo est ; sicut 
patet de hoc nomine creatura. Ea vero, quae non sunt 
nata convenire personae, nisi ratione naturae, possunt dici 
de Christo, quamvis habeant repugnantiam ad personam 
aeternam ; et hoc propter dualitatem naturarum ; sicut pati 
et móri et alia huiusmodi. Filiatio autem per prius respicit 
personam ; gratia autem non respicit personam, nisi ratione 
mentis quae est pars naturae ; et ideo filiatio ado ptionis 
nullo modo eonvenit Christo : convenit tarnen gratiam 
habere». De Ver. Q. XXIX. a. 1. ad 1. 

2 «Prima quidem coniunctio (seil, secundum esse) ad 
beatitudinem non sufficit, quia nec ipse Deus esset beatus si 
se non cognosceret et amaret quod ad beatitudinem requiritur. 
Ad hoc ergo, quod anima Christi sit beata, requiritur unio 
per operationem ; ut scilicet videat Deum per essentiam, et 
videndo frualur.» Ib. c. 
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A gratia unionistól megszentelt emberi természet 
ugyanis oly subiectum propor t ionatuma ezen ado-
mányoknak, oly jogot formál bozzájok, hogy többé 
már nem mondhatók ingyenes, hanem a gratia unio-
nisban (ez i rányban) bennfoglalt és fölolvadt, helye-
sebben benne és vele együtt osztályrészül jutott 
adományoknak. Ez természetesen nem zárja ki, hogy 
Krisztus egyet-mást (föltámadás stb.) önmagának 
nem érdemelhetett ki.1 Ezenkívül úgy Krisztus méltó-
sága és az istenséghez való közelsége, mint pedig 
hivatása megkövetelik, hogy a neki jutott megszen-
telő malaszt adományok s az isteni j avakban való 
részessége a legintensivebb mértékű legyen és hogy 
minden a maga módja szerint tökéletlen tényezőt (pl. 
hit, remény) a tökéletes (lumen gloriae, posessio) 
váltsa föl benne.2 

Krisztus természetes fiúsága alapján a legnagyobb 
a mennyben, ő mindenek feje és királya. Benne, 
illetőleg az isteni személlyel való egyesülésében kell 
lá tnunk Isten legtökéletesebb művét, mert ez i rányban 
messzebb Isten sem mehet, mint hogy az emberi ter-
mészetet a természetes Isten fiúi méltóságra emeli föl. 
Isten teremthet ugyan tökéletesebb lényt, mint Krisz-
tus emberi természete, adhatna nagyobb megszentelő 
malaszt-adományt is, mint Krisztus gratia habitualisa, 
de nem alkothatna tökéletesebb Krisztust.3 Ennyire 
múlja fölül a gratia unionis a megszentelő malasztot. 

VII. 

A megszentelő malaszt a lelket Istennek egészen 
különös lakásává, az istenség templomává teszi. 
Az istenség eme különös jelenlétével j á ró átalaku-
lásunkon alapuló új viszonyunkat4 mond juk inhabi-
tationak, az Isten lelkünkben tartózkodásának, az 
apostol szavai szerint: . . . t emplum Dei estis et Spi-
ritus sanctus habitat in vobis.5 Isten általános je len-

1 «Christo secundum quod est I)eus et Dei filius debetur 
gloria divina, et dominium omnium, sicut primo et supremo 
domino : nihilominus debetur ei gloria, sicut homini beato ; 
quam quantum ad aliquid debuit habere sine merito, et 
quantum ad aliquid cum merito». S. Th. III. Q. XIX. a. 3. ad 2. 

2 V. ö. III. Q. VII. főleg VI. a. 1. et 11, 12. A megszen-
telő malaszt említett természetes eredéséről a gratia unionis-
ból v. ö. Jo. a S. Th. de Inc. disp. IX. a. III. n. VII, sequ., 
ahol kitűnően magyarázza, mily értelemben mondjuk a meg-
szentelő malasztot a gratia unionis proprietas naturalisának. 

3 Potest Deus maiorem capacitatem facere, et meliorem 
creaturam, quam sit anima Cristi, si per intellectum separe-
tur a Verbo. Non tamen sequitur, quod possit facere melio-
rem Christum ; quia Christus habet ex alio bonitatem, scili-
cet ex unione ad Verbum, ex qua parte eius bonitas maior 
intelligi non potest.» Quaest. disp. de ver. Q. XXIX. a. 3. ad 6. 

4 «Nec enim praesentia haec in Deo potest intelligi per 
aliquam mutationem in ipso, quasi de novo acquirat eam 
in se, sed per novam mutationem creaturae, quatenus nas-
citur in ea novus respectus realis coniunctionis ad Deum, 
et ista realis coniunctio et immutatio creaturae ad Deum, 
dicitur praesentia seu existentia eius realis et specialis». 
I.. a. S. Th. in I. Q. 43, disp. 17. a. 3. n. VII. 

s I. Cor. III. 16. 

létét a teremtett dolgokban az ok és okozat közötti 
viszony alapján határozzuk meg. Bizonyos összeköt-
tetés Isten és a teremtmények közt oly általános és 
szükséges törvény, amelytől Isten ép oly kevéssé 
állhat el, mint a mily kevéssé mondhat le teremtői 
jogairól. «Oportet enim omne ágens coniungi ei, in 
quod immediate agit et sua virtute illud cont ingere . . . 
Cum autem Deus sit ipsum esse per suam essentiam, 
oportet, quod esse creatum sit proprius effectus 
e ius . . . Quamdiu igitur res habet esse, tamdiu opor-
tet, quod Deus adsit ei, secundum modum, quo esse 
h a b e t . . . Unde oportet, quod Deus sit in omnibus 
rebus et intime.»1 Isten ezen általános jelenlététől 
egyetlen teremtmény sincs megfosztva, nem is lehet, 
hisz nélküle azonnal megsemmisülne. Maga a meg-
szentelő malaszt is ilyen teremtett dolog lévén, létre-
hozása és létbentartása ép úgy megkívánja Isten 
ezen általános jelenlétét, mint bármely más teremt-
mény. Másrészt azonban ezen szempontból nem is 
mondhat juk , hogy Isten különös jelenléte és a lélek-
ben lakása j á rna vele, hiszen, bár új viszonyba lép 
általa a teremtmény Istenhez, mindazáltal ez a 
viszony Isten részéről nem kíván közelebbi és hatá-
rozottabb közbelépést, mint a többi teremtmény 
létrehozatala és létbentartása. A mint fönnebb emlí-
tettük,2 a teremtménynek ez az accidentális átalaku-
lása csak alapja az Istennel való teljes egyesülésnek 
s következőleg azon egészen űj viszonynak, amely 
szerint Isten megismerése és szeretete révén a teremt-
mény Istennel egy lélekké válik. Akkor történik ez, 
ha megismerő és törekvő képességeink révén Isten 
életét a magunkénak mondhat juk , mikor mintegy 
érezzük magunkban Istent, mint egész lényünk éltető 
erejét, élvezzük Istent, mint saját bir tokunkat, cse-
lekvéseink egész különösen irányító és kezében tartó 
tényezőjét.3 

A megszentelő malaszt révén ugyanis egész 
lényünket, összes cselekvő képességeinket átalakító 
tényezők mondhatat lan gazdagsága árad lelkünkre. 
A szeretet, amely akara tunknak ad természetfölötti 
irányzatot s összes erényeink és jócselekedeteink 
koronája és királynéja, egész különös módon önti ki 
szivünkbe a Szentlelket, főképen a vele szox-os össze-
függésben álló a jándékok (dona S. Spiritus) által. 

1 S. Th. I. Q. VIII. a. 1. c. 
2 Religio 13. sz. 195. old. 
3 Eszerint Isten nem azáltal lakik lelkünkben, hogy 

ismeretünk és szeretetünk egyszerűen reá irányul (hiszen ez 
végül is csak külsőleg, mint tárgyat érinti Istent s így nem 
jelenik meg oly különös módon, hogy lelkünkben lakásáról 
beszélhetnénk), hanem az istenségnek azon különös munkál-
kodásának eredménye lelkünkben, amelyre röviden hivat-
kozni fogunk s amelynek következménye, hogy «Deus intus 
in corde colitur et adoratur tamquam ultimus finis per cog-
nitionem et amorem seu üde et operibus, sine quibus Deus 
non colitur, et rursus homo coniungitur Deo, ut fini fruendo 
a se et accipit potestatem, ut libere fruatur divina Persona.» 
Jo. a. S. Th. in I. Qu. XLIII. disp. XVII. a. II. n. IX. (IV. 457.) 
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Az istenségnek ezen legtökéletesebb adományai készí-
tenek szent Fölségének lakást lelkünkben, illetőleg 
általuk zárjuk Őt szivünkbe s leszünk egy lélekké 
vele. 

Ezen ajándékok révén elsősorban is Isten lesz 
életünk és cselekvésmódunk irányítójává. Olyan terü-
letekre vezetnek bennünket , a hová sem emberi 
elménk, de még az isteni erények sem mutathat ják 
meg az utat, ott jönnek segítségünkre, a hol termé-
szetes és természetfölötti tényezőkkel csak közönsé-
ges mértékben fölékesített lelki erőink gyengéknek 
mutatkoznak, a hol csakis a Szentlélek titokzatos és 
Isten cselekvésmódját egész hűen visszatükröző sugal-
lata és irányítása a kísérőnk. Természetes és termé-
szetfölötti irányító elvekkel felruházott ér telmünk 
vezetőszerepét tehát maga Isten vállalja magára s e 
szerep révén egész különös módon lesz a mienkké, 
cselekvésünk irányítójává. Továbbá ezen emberi cse-
lekvésünk egyik fontos és benső tényezőjének pót-
lása révén a Szentlélek különös módon lesz a mi 
lelkűnkké s így egész bensőségesen egyesül velünk 
s mi Ő vele. 

De még sokkal közelebb hozzák és bensőbben 
egyesítik velünk ezen a jándékok az istenséget az 
úgynevezett tapasztalati ismeret és cselekvésmód 
alapján. Egészen más pl. azon nemes helyzete, aki 
folytonos anyagi gondokkal küzdve, állásának néha 
bizony kevésbbé megfelelő foglalkozásai között rá 
sem gondolhat arra, hogy milyen vér foly ereiben, 
mint azé, akit egész környezete s úgyszólván a nap 
minden órája figyelmeztet arra, hogy más vér élteti, 
mint a közönséges embereket. Az előbbiben csak 
annyiban van meg a nemesség, a mennyiben neme-
sitett vér élteti testét, az utóbbiban azonban e mel-
lett egész különös módon is megvan, mivel öntuda-
tában él, egész gondolkozás- és cselekvésmódját át-
hatja nemességének a tudata, minthogy érzi, tapasz-
talja, hogy mily vér folyik ereiben, mintegy ízleli 
nemes voltának előnyeit. Hasonlóan áll a dolog a 
Szentlélek a jándékainál is. A természetes értelem s a 
hit egyaránt arra tanítanak, hogy Isten mindenüt t 
jelen van, benne élünk, 0 a mi éltetőnk, de egyik 
sem elégséges ahhoz, hogy eltöltsön bennünket ennek 
oly tudatával, hogy szinte érezzük magunkban a 
felsőbb éltető tényezőt, hogy a magunk tapasztalata 
ú t ján mondha tnók meg, «mily édes az Úr», szóval, 
hogy e mélységes függőség alapján bátran és öntu-
datosan mondha tnók Istent a mi életünknek, saját 
lelkűnknél is bensőbb éltető tényezőnknek. Ez aztán 
az oka, hogy gyakran oly kevéssé van rányomva 
cselekedeteinkre e nagy, minden nemességet messze 
túlhaladó méltóságunknak s ez isteni életerőnek a 
bélyege. Itt j önnek segítségünkre a Szentlélek a ján-
dékai. A bölcseség lelke megtanít bennünket erre a 
tapasztalati ismeretre. Megtanít bennünket, hogy 
Isten minden lény végső oka és fönntar tója s ennek 
alapján érezteti velünk Istennek, mint a természetes 

és természetfölötti adományok teremtőjének s így 
egész lényünk éltetőjének jelenlétét, úgyhogy mi tuda-
tára ju tunk, mily mértékben vagyunk Istenéi, mily 
mértékben a mienk 0 . Isten él a mi öntudatunkban, a 
mienk lesz nem csak mint Teremtőnk és fönntartónk, 
hanem mint tapasztalatilag megismert éltető ténye-
zőnk is. Ezen tapasztalati ismeret ú t ján lakik lel-
künkben az istenség azon különös módon, amelyről 
említést tettünk, ezáltal lesz különös módon a mi 
Is tenünkké s a Szentlélek a mi leikünkké. 

Ezen tapasztalati ismeret út ján kezdődik meg 
bennünk az igazán természetfölötti, isteni élet. A többi 
a jándékok segítségével nehézséget és akadályt nem 
is érezve futunk Isten útjain, s Isten élete — ez a 
nehézséget nem ismerő s önmagában végtelen örömet 
találó élet — a miénk, hozzája egészen hasonló 
életet élve élvezzük az istenséget s magunkban hordva 
ez isteni életet, a magunkénak vallva az istenséget, 
összes cselekedeteinkben azon öntudatos istenfiaknak 
valljuk magunkat, akik nem hiába hordják bennök 
az Istentől nyert és fönntartott természetes és ter-
mészetfölötti erőket, akiknek élete hasonló Atyjo-
kéhoz. 

így lakik Isten lelkünkben a megismerés és sze-
retet révén s ebben a mi öntudatunk és egész cse-
lekvésmódunk ezen alapos és az istenit megközelítő 
átalakulásában találjuk meg az alapot azon új 
viszonyhoz, amely Isten különös jelenlétéhez, szük-
séges, illetőleg amely az Istenség részéről egészen 
különös működést tételez föl.1 

Ha ily módon lakik az istenség a mi le lkünk-
ben s lia ily bensőségesen miénk Isten élete a meg-
szentelő malaszt révén, mit kell akkor mondanunk 
az I s tenemberrő l? Teljesen földeríteni az Ő isteni 
életét nem lehet s jelenleg nem is célunk, mert 
psychologiájával csak annyit foglalkozunk, a mennyi-
ben tárgyunk elkerülhetetlenül megkívánja. Néhány 
körülményre azonban szeretnők fölhívni olvasóink 
figyelmét. 

A gratia unionis elsősorban is az istenségnek a 
teremtményhez lealázódó új, egyedül álló jelenlétét 
hozza magával. «Est autem alius singularis modus 
essendi Deum in homine per unionem.»2 Ha ezen a 
jelenléten nem az istenségnek, mint ilyennek, hanem 
magának az örök Igének az emberi természetben 
lakását értjük, akkor valóban «singularis modus» ez. 
Az örök Ige oly csodálatos módon válik Krisztus 
emberi természetének éltető elemévé, létének fönn-

1 Helyszűke miatt csak egész röviden vázoltuk ezt a 
keresztény öntudatra és psychologiára oly fényes világossá-
got vető kérdést s csak azon elvekre hivatkoztunk, amelyek 
az istenségnek Krisztusban lakására vonatkozással lehetnek, 
így könnyen megeshetik, hogy egyik-másik pont nem áll 
előttünk a megfelelő világításban. Hivatkozunk tehát Jo. a 
S. Th. Curs. Theol.-ra in I. S. Th. Q. 43. disp. 17. a. 3., ahol 
az érdeklődő többet talál. 

2 S. Th. I. Q. VIII. a. 3. ad 4. 
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tartójává, hogy a benne önállósult emberi természet 
az 0 létében nyer létet, benne marad létben s mind-
az, a mi az Övé, az emberi természeté is.1 Ennek 
módjáról az ontologiai elemzés ad fölvilágosítást, 
általános mibenlétéről pedig eleget szóltunk érteke-
zésünk folyamán. Bennünket csak az érdekel a jelen 
esetben, megalapozza-e a gratia unionis az istenség-
nek, mint ilyennek, különös jelenlétét, amit a gratia 
habitualisról fönnebb tagadtunk. 

Kétséget kizáró igenlő feleletet kell adnunk e kér-
désre, mert az istenség különös jelenlétét megalapozó 
működés (ad extra) oly egyedülálló módon található 
meg az unió hypostaticanál s oly különös viszonyt 
hoz létre Krisztus emberi természete és az istenség 
között, hogy minden követelményt megtalálunk az 
istenség egészen ú j jelenlétéhez. 

Az istenség új jelenlétének alapját nem Isten 
részéről történt változásban kell keresnünk, nem is 
az isteni működés minemúsége határozza meg, hiszen 
egy és ugyanazon örök isteni cselekvés az, amely 
az általános jelenlétet alapozza meg és amely a 
megismerés és szeretet révén adja tudtunkra, hogy 
az istenség különös módon lakik bennünk. A teremt-
mény azon egészen új viszonya az istenséghez, a 
melynek alapján különösebb módon lesz az istenség 
tulajdonává s viszont (természetesen csak bizonyos 
értelemben) az istenség a teremtményévé, ez a viszony 
a kri tér iuma annak, hogy Isten határozottabb módon 
van-e jelen benne, mint más teremtményben. Ezt az 
új, egyedül álló viszonyt az istenséghez megtaláljuk 
Krisztusban úgy, hogy Isten különös jelenlétét min-
den kételkedés nélkül bizonyosnak tarthatjuk. 

Midőn ugyanis a megtestesülés megvalósult, a 
Szentháromság működése nem egy közönséges teremt-
mény létrehozására, hanem az emberi természetnek 
az isteni Személybe és létbe való csodálatos inaugu-
rálására irányult.2 Az isteni Személybe és az isteni 
létbe (esse) vétetett föl ez az emberi természet s e 
miatt ez az én nem állott az istenséghez azon közön-
séges viszonyban, mint a teremtmények s nem mond-
ható minden megszorítás nélkül teremtménynek. 
E mellett az istenség Krisztust sokkal határozot-
tabban mondha t j a a maga tula jdonának, mint bár-
mely mást s ez az én egész más alapon vallja Istent 
a maga Istenének, mint a többi lények. Azon isteni 
Személy ugyanis, aki Krisztus emberségének önálló-

1 «Illud esse aeternum Filii Dei, quod est divina natura, 
fit esse hominis, in quantum humana natura assumitur a 
Filio Dei in unitatem personae.» S. Th. III. Q. XVII. a. 2. ad 2. 
Mivel az emberi természet az örök Igében nyeri a lét két 
l'ontos és benső tényezőjét, az önállóságot (subsistentia) és 
a szoros értelemben vett létet (esse), azért mondottam az 
Igét Krisztus embersége éltető elemének. 

2 «Productio et conservatio naturae assumptae a Verbo 
terminatur ad esse divinum, quod tamen non producitur, 
nec conservatur, sed efficitur esse humanuni, et communica-
tur naturae humanae.» Capreolus : in III. Sent. (list. VI. Q. I. 
a. 3. ad 4. 

ságot és létet kölcsönöz, az oszthatlan Szenthárom-
ságnak tagja, a Szentháromság közös természetében 
él s a többi isteni Személlyel oly benső viszonyban 
és összeköttetésben áll, mint a Személyek pericho-
resise csak megkívánja. Az Atya tehát nem azon 
értelemben Atyja Krisztusnak, mint más teremtmény-
nek (t. i. csak a teremtés által nyert lét alapján), 
hanem azon különös és egyedül álló jogcímen, hogy 
azon tényező, amely e/jjének legjellemzőbb saját-
ságát teszi s emberi természetével oly mélységesen 
átalakító egységet alkot — az Atyától nyer örök 
teremtetlen létet. Az örök Ige nem úgy az övé, mint 
más teremtett lényé, hanem mint én]éhez tartozó s 
emberi természetével subsistentialis egészet alkotó 
benső tényező. A Szentlélek oly módon az () lelke, 
a mily elválaszthatatlan viszony köti össze az örök 
Igét a Szentlélekkel. Ha tehát a Szentháromság külső 
működése az örök Igének e földre küldésénél s az 
emberi természetnek az istenséghez való inaugurd-
lásánál ilyen viszonyt hoz létre s lia a teremtmény 
részéről történt változás és új — s más viszonyra 
vissza nem vezethető — összeköttetése az istenséggel 
tar tandó Isten új jelenléte csalhatatlan kr i tér iumá-
nak azt hiszem, nincs okunk kételkedni, hogy a 
gratia unionis, mint ilyen, megalapozza már az 
istenségnek különös tartózkodását Krisztusban, amit 
a megszentelő malasztról, mint ilyenről még nem 
mondha tunk el.1 

IIa továbbá Isten a megszentelt lélekben csak 
akkor lakik, mint különös tulajdonában, ha a 
megismerés és szeretet révén élete és cselekvés-
módja tökéletesebben válik a lélek élete és cselek-
vésmódjává, akkor nyugodtan mondhat juk , hogy 
a gratia unionis az említett viszonyok alapján sok-
kal felsőbb módon teszi Krisztust az istenség tu-
lajdonává, mint bármely más malaszt-adomány s a 
gratia unionis által az istenség élete és cselekvés-
módja sokkal igazabban lesz Krisztus élete és cse-
lekvésmódjává, mint a fönnebb leírt inhabitat io révén. 
Krisztus egész élete és működése ugyanis különösebb 
módon volt az istenségé, mint a teremtményeké, a 
melyekkel csak az általános, első okság cimén mű-
ködik együtt s csakis ezen az alapon az Övé a 
teremtmények működése. Krisztusnál azonban az 
isteni együttműködés és behatások egy, az istenség-
gel személyes összeköttetésben álló s az isteni Sze-
mélytől subsistentialisan határolt emberi természetre 
vonatkoztak, amelynek működése következőleg nem-
csak az első okság alapján volt az istenségé, hanem 
ezen különös, egyedül álló viszony alapján is. E mel-
lett Krisztus élete és működése felsőbb módon állott, 

1 «Sequitur nihilominus Patrem et Spiritum Sanctum 
esse in humanitate Christi, non solum ratione immensitatis 
sed etiam per concomitantiam ratione Incarnationis, ita ut 
si per impossibile personae divinae non forent ubique ratione 
immensitatis et intinitatis, forent tamen in humanitate Christi 
ratione mysterii Incarnationis». Billuart, de Inc. diss. V. a. II. 
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az istenség határozott befolyása és irányítása alatt, 
mint azé a léleké, amelyben az istenség a fönnebb 
leírt módon lakik. Gondoljunk csak arra, mily töké-
letes volt az összhang Krisztus emberi akarata és 
az isteni akarat között. Nem világos jele-e ez annak, 
hogy nem a törékeny emberi akarat önkénye, hanem 
az isteni akarat különös módon vezérelt és befolyá-
solt akarat szilárd és csalhatatlan elhatározása vezette 
Krisztus emberi tevékenységét.1 S hogy mennyire 
Krisztusé az istenség működése, főleg megváltásunk 
s a vele összefüggő isteni tervek megvalósításánál, 
m á r fönnebb vázoltuk, midőn a szorosabb értelem-
ben vett actio theandricaról szóltunk. 

E szerint a gratia unionis sokkal mélyebbre 
ássa annak az alapját, hogy az istenség legyen 
Krisztus életének és cselekvésének irányítójává, 
továbbá, hogy az istenség élete és cselekvésmódja 
Krisztus életévé és cselekvésmódjává váljék, mint 
ná lunk a Szentlélek ajándékai. Belátjuk ezek után 
azt is, hogy Krisztus embersége más — felsőbb érte-
lemben mondandó az istenség templomának, mint 
a mi lelkünk, hiszen nem az istenség árnyékát nyerte 
osztályrészül, mint mi, hanem magát az Isten Fiát 
s általa — a leírt módon — az egész istenséget. 

E mellett, ha Krisztust konkrete tekintjük, a 
mint t. i. a gratia unionist szükségképen követő in-
tenzív accidentális malaszt-adományok ékesítik szent 
emberségét, azonnal szemünkbe tűnik, hogy az isten-
ség accidentálisan is sokkal felsőbb módon lakik 
Krisztusban, mint bennünk. 

Ha ugyanis az accidentalis inhabitatio lényegét 
abban kell látnunk, hogy Isten mint létünk gyökere 
és fenntartója ismeretünkben, öntudatunkban és 
egész törekvésünkben is él és ily módon is a 
mienkké lesz,2 akkor Krisztus más, felsőbb jogcímen 
is a magáénak ismerheti meg az istenséget s követ-
kezőleg ez is felsőbb módon lakik benne, mint ben-
nünk. Krisztus ugyanis mint az örök igétől különös 
módon «hordozott», sőt vele egységet alkotó ember 
gyanánt ismeri meg magát, s így ismeretében és 
öntudatában az Ige nemcsak mint teremtő és fenn-
tartó él, hanem mint en-jéhez tartozó, én-jét meg-
alkotó benső tényező is. Maga az istenség sem áll 
hozzá egyszerűen a teremtő, hanem a legigazibb 
értelemben az Atya és a Szentlélek viszonyában, 

1 V. ö. Scheeben Dogm. V. Buch. §. 325. 
2 «Dens existit in omnibus, quasi radix occulta et 

princípium omnibus dans esse magis intimum quam forma 
quaelibet suae materiae et substantia accidenti, quia 
omnia intime replet et pénétrât dando e s s e . . . Cum ergo 
mediante gratia se manifestai, incipit id quod est radix et 
princípium comparari, ut obiectum se manifestans ipsimet 
intellectui creato; qui adest, lit radix et princípium influens 
esse et sic manifestât seipsum, ut obiectum, non quomodo-
cumque, sed omnino intimum, utpote radix totius illius 
esse». Jo. a. S. Th. in I. Q. 43. disp. 17. a. 3. n. XI. Ezután 
kifejti, hogy ez a megismerés és hogy miként alapozza meg az 
istenség lakását lelkünkben. 

következőleg az istenség már említett egyedülálló 
jelenléte Krisztusban oly accidentális inhabitat ionak 
alapját veti meg, aminővel teremtmény egyáltalában 
nem dicsekedhetik: Krisztus ismeretében és öntuda-
tában az istenség mint valóságos Atya s mint a szó 
legigaziabb értelmében sajátjának mondható Lelke él. 

Az istenség ezen inhabitat iójában kell keresnünk 
a Krisztus psychologiájával foglalkozó, sokszor meg-
oldhatat lannak látszó kérdések kulcsát, ebből kell 
megmagyaráznunk sok mindent, ami ezen kérdés 
helyes felfogása nélkül rejtélyesnek látszanék vagy 
Krisztus életét többé-kevésbbé olyan látszólagos em-
beri élet színvonalára sülyesztené le, vag}' az isten-
ség mechanikus eszközének tüntetné föl. Itt lát juk 
a maga egész valóságában az Ö istenemberi nagy-
ságát, de másrészt emberi s a mienkhez egészen 
hasonló életét, működését is. Ez a lelki élet, ez az 
öntudatos Isten-fiui élet méltán választható a mi 
életünk példaképévé, ennek a mintá jára kell meg-
alkotnunk keresztény öntudatunkat . 

* 

Itövid vázlatát adtuk az istenemberség malaszt-
jellegének s feltüntettük néhány szóban mily magas 
és minden egyéb malasztadományt messze fölül-
múló természetfölötti előnyök osztályrészesévé lőn 
az Istenember. 

Az alaki tényezők részéről époly lehetetlenség 
megmondani a gratia unionis és a gratia habitualis 
közötti különbséget, mint amily eredménytelen lenne 
a fáradozás Isten és a teremtmény közötti különbség 
megállapítása körül. A gratia unionis, mint alaki 
tényező, maga az Isten Fia — az örök Ige, a gratia 
habitualis pedig bár természetfölötti, de csak terem-
tett dolog. Ha pedig a malaszt eszközölte benső 
átalakulást tekintjük, Krisztus szentsége szintén vég-
telenül felülmúlja a mi szentségünket s az 0 részes-
sége az isteni természetben össze sem hasonlítható 
a mienkkel. Emberi természete ugyanis oly módon 
egyesült az isteni Személlyel, hogy vele egyetlen 
subsistentialis egészet alkotott s ennek révén nem 
az isteni természet árnyékát, hanem magát a való-
ságot mondhat ta magáénak, e/i-jét alkotó benső 
tényezőnek. Oly «közelébe» jutott ezáltal az isten-
ségnek, oly isteni méltóság áradt ezáltal szent em-
berségére, hogy nem azon közönséges tisztelet illeti 
meg szent Személyét amellyel az Istentől meg-
szentelt embereknek tartozunk, hanem azon imádás 
és hódolat, amely magát Isteni illeti meg. Egészen 
más viszony fűzte Istenhez, mint bennünket a meg-
szentelő malaszt révén, mert az Igéhez az említett 
személyes egyesülés, az istenséghez pedig a fönnebb 
említett egyedül álló s valóban benső viszony kötötte. 
Eszerint a megszenteléssel j á ró s fönnebb megál-
lapított mozzanatok1 Krisztusban oly módon talál-
hatók meg a gratia unionis révén, hogy az O meg-

1 V. ö. Beligio. 13. sz. 195. old. 
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szentelését és malasztját nem fokozali nem is faji, 
hanem végtelen1 különbség választja el a miénktől. 
Az övé substantialis, valóságos isteni szentség, a 
mienk accidentalis és véges szentség. 

Átalakul szent embersége nemcsak az említett 
személyes isteni méltóság és szentség, hanem az 
ezen méltóság megkívánta tökéletesbiilés értelmében 
is. Amint a tűz kiűzi a vasból a hidegséget s egyéb 
természetével össze nem férő sajátságot, úgy tartott 
távol az örök Ige is mindent ezen szent emberségtől 
ami az ő isteni méltóságával nem egyeztethető meg 
s olyan tényezőkkel ékesítette föl, amelyek Isten-
emberhez méltó élet részesévé tették. A teljes bűn-
telenséget, a megszentelő malaszt adományok vég-
telen bőségét, a természetes és természetfölötti 
ismeret teljességét, a gratia gratis data minden faját 
s kimondhatat lan hatalmi állást (mint az egyház 
feje) biztosított számára a gratia unionis — Isten e 
legtökéletesebb malasztadománya. Ez a malaszt tette 
méltóvá arra, hogy az Atya maga szólítsa föl : «sede 
a dextris meis.»2 Ez a malaszt tette azon név méltó 
birtokosává, amely előtt «omne genu llectatur coele-
stium, terrestrium et infernorum, et omnis lingua 
conűteatur, quia Dominus Jesus Christus in gloria 
est Dei Patris»3 — Deus benedictus in saecula. 

Horváth Sándor 0. l\ 

Jobbágyi szolgálat a középkorban. 
A tatár járás előtt a személyes szolgálat sokféle: 

követségjárás, utazás, hadjárat , a harangozó-, hirnök-, 
tárnokszolgálat; udvarnokoknál az őrlés, szántás, 
fahordás, ker tművelés; szolgáknál a szántás és szőlő-
művelés; aztán a halászás, pásztorkodás, lovászság 
és az iparos konyhai és műhelyi m u n k a ; végre ma jd -
nem valamennyinél közösen a fuvarozás és a széna-
takarítás. Egy-egy ház személyes szolgálata — az 
ünnepeket is beleértve — valami 35 napra tehető. 

Mindebből a ta tár járás utáni emlékek vajmi keve-
set érintenek. 

Hamarosan végezhetünk a paraszt jobbágyok 
nagj7 tömegének személyes szolgálataival. Az egyik 
oklevélből megtudjuk, hogy a bogáti, karai, tepeji, 

1 Ez a végtelenség természetesen csakis az infinitnm 
relative értelmében helyeselhető. Amint ugyanis említettük 
Krisztus emberségét nem az isteni szentség, mint ilyen szen-
teli meg, hanem az örök Igéhez való azon viszonya, amely-
nek alapján a lényeges szentségben önállósul, az hatja át és 
rendeli alá magának oly mélységesen, hogy csakis a tőle 
való függőségben és alárendeltségben létezhetik és működ-
hetik. Ennélfogva, amint Krisztus emberi természete nem 
önállósul és létezik az örök Igében végtelen módon, úgy 
nem is mondható végtelenül szentnek más értelemben, mint 
a végtelen önállósító és megszentelő tényezőhöz való benső 
viszonya értelmében. V. ö. Jo. a. S. Th. de Inc. disp. VIII. a. 
I. n. XIV—XVI. (VIII. 199, 200.) 

2 Ps. 109. 
3 Phil. 2. 10-11. 

szamárkuti, tardi és rádi (somogymegyei) jobbágyok 
kötelesek a saját ekéikkel szántani az uraság hold-
jait, szénát gyűjteni és bort szállítani a «régi szokás 
szerint» (1336). A deákiak más jobbágyokhoz hason-
lóan tartoznak az országos követségbe külföldre 
menő apátnak taksát fizetni (1357).1 A zselicz-szent-
lászlói és keresztúri jobbágyok szántás helyett egy 
köböl (mérő) zabot adnak, hadjáratra pedig egy 
szekeret élelemmel, pontosan hat pénzát ( = 3 fertó = 
3 arany frt = 33 korona) érő két sertést (pervas?) 
és négy pénzát érő egy hízott marhát egyéb apró 
barommal , de kocsis és vontató állatok nélkül (1369).2 

Végre az 1514. évi XVI. törvénycikkely a parasztok 
szolgálatát heti egy napban , összesen tehát évente 
52 napi ingyenmunkában állapítja meg. Ennyivel 
tartozik minden jobbágytelek uraságának, ki a mon-
dott időn át szántást, szénagyüjtést, fuvarozást, vár-
építésnél való munkát vagy egyebet is parancsolhat 
jobbágyának. A nemes, hadakozó, predialista jobbá-
gyokról itt nincs szó. A követségek és hadjára tok 
cimén a parasztok külön adóznak. 

A füssi hadakozó jobbágyok heten megkapják 
mintegy örökös hűbérül az apátság egész ottani 
birtokát, hol egykor Albős összeírása szerint 32 ház-
ban lakott lovas jobbágy és 20 másféle nép s ezen 
adomány fejében kötelesek voltak minden had já ra t ra 
egy tegezzel (pharetra) megjelenni, vagy ha ilyen 
fegyverest nem küldenének, fizetni három márkát ; 
egyszersmind illő tiszteletet tanúsítsanak a vidékükön 
átutazó apát iránt (1383).3 Ilyféle címen viselték a 
nemes, hadakozó jobbágy nevet néhányan Pázmán-
don, Láziban, Varsányban; továbbá a Zselicz-Nyirakol 
birtokot cserébe átvevő györöki há rom testvér, egy 
ispánnak a fiai (1310) s a szomszéd altepejiek (1337) ; 
végül még a XVI. század elején is ad a pannonhalmi 
apát Tepejen két jobbágytelket Cser Jánosnak, be-
osztva őt a remetei udvar (curia) predialistái közé, 
aztán alkalmazva őt tizedszedőül és vámtisztül ; de 
a füssieken kívül a többinek hadiszolgálatát nem 
ismerjük. Nem is alakult ki másutt az apátság 
birtokain olyan földesúri «nemesi szék», mint Nagy-
és Kis-Eüssön, a hol egész kis megyei élet folyt, a 
község elöljáróit al ispánnak és szolgabírónak címez-
ték, fő ispánjuknak a főapátot tekintették, ki utoljára 
már nádort is akart föléjük rendelni gazdatisztje 
személyében.4 

Hogy mennyi harcosra volt a pannonha lmi 
apátnak szüksége, az kétszer v.ui határozott számok-
ban kifejezve : 1433-ban a huszitáktól fenyegetett 

xPannonh. rendtört. II. 383. 431—432. 1. in 'ambasiatum-
követségbe Szigfrid apát akkor is ment, a mikor még mint 
garamszentbenedeki apát Lajos király nevében a nápolyi 
Endre meggyilkolása miatt fölkereste az angol királyt (1345). 
U. o. Sörös Pongrácznál 57. 1. 

2 U. o. 203. 528. 1. 
3U. o. 569. 1. 
4 U. o. II. 203-204. III. 295. IV. 245 247. 1. 
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Pozsony védelmére félannyi lovast tartozik küldeni, 
mint a győri püspök, ez tudniillik ötven, az apát 
huszonöt lándsaaljat, vagyis 250 lovast ; 1 1498-ban 
pedig az országgyűlés a győri püspök és a pannon-
halmi apát hadilletékét egyformán 200 lovasra szabja.2 

Mindkét esetben az apát hadilletéke fél bandér ium 
volt, mert először általában ötszáz, utóbb négyszáz 
főre tették a rendes egész zászlóalj, bandér ium lét-
számát. Miklós «főapát» az előbbi hadilleték meg-
állapításakor megírta Pozsony városának, hogy hadi-
népét (gentes nostras) lehetőleg hamar elküldi oda 
a husziták ellen, de népének egy része a király úr 
hadjára tára van kirendelve, ki akkor Sienaban tar-
tózkodott (jan.—ápril.).3 

Az egyházakat általában kettős cimen terhelte a 
hadil leték: földesúri jövedelem és dézsma cimén. 
Ezért panaszkodnak a püspökök m á r 1338-ban 
mikor azt ír ják a pápának, hogy a világi és szerzetes 
főpapok, káptalanok és konventek évenkint egyszer, 
olykor többször is kénytelenek hadjára ton résztvenni 
s nemcsak vagyonuk arányában, hanem azon fölül 
is harcosokat vezetni vagy küldeni, ámbár ez utóbbira 
csak az országba törő pogányok és schismatikusok 
ellen kötelesek; azonfölül jobbágyaikat várak építé-
sére s szolgálatára, meg adózásra is kényszerítik.4 

Még világosabbá válik a hadilleték kettős jogcíme 
az 1397. évi temesvári országgyűlés azon határozatá-
ból, hogy az egyháziak a pogányok elleni határ-
védelem tar tamára egyrészt kötelesek átadni (földes-
úri) jövedelmeik felét, másrészt átengedni tizedeik 
felét a királyi megbízottaknak.5 A kettős jogcím ter-
mészetét végre megvilágítja egy adat, mely azonban 
már korunkon túlesik, t. i. az 1518. évi bácsi ország-
gyűlés (II. deer.) 1. cikkelye, a mely szerint a fő-
papok úgy dézsmáiknál, mint jobbágyaiknál fogva 
is tartozzanak mindig csapataik felét a végvidéken 
tartani és nyilvánvaló szükség idején a felség kapi-
tányainak parancsára a másik felét is odaküldeni. 

A dézsmák cimén adott hadilleték onnan eredt, 
hogy a pápák m á r a keresztes hadjára tok kezdete 
óta megadóztatták e célra az egyházi jövedelmeket, 
1279-től fogva e jövedelmek tizedrészéig s ezt a pápai 
adót I. Károly és Nagy Lajos elkérték a pápáktól a 
pogány litván, tatár, török és a schismatikus déli 
népek elleni hadjára ta ik költségére, Zsigmond pedig 
a huszita és török háborúk céljaira egyszerűen le-
foglalta. Sőt az 1397. évi országgyűlés egy nagy 
csatavesztés után az ország nagy veszedelmétől félve 

1 Zsigmond hadi registruma. Bárczay Oszkár : A hadügy 
fejlődésének története. Akad. kiad. II. köt. 483. 1. 

2 Corpus Juris Hung. 1498. XX. t.-c. 
3 Pannonh. rendtört. III. 506. 1. Ráth Károly : A magyar 

királyok hadjáratai, utazásai és tartózkodáshelyei. Győr. 1861. 
149. 1. 

4 Fraknói V. : Oklevéltár a magy. kir. kegyúri jogtör-
ténethez. Akad. kiad. 1899. 2. 1. 

5 Magy. Tört. Tár. III. 1857. 233-234. 1. 

ezen egyházi jövedelmeknek m á r nem a tizedét, 
hanem a felét foglalta le, a további törvények meg 
a hadilleték felét követelték e cimen, sőt a felényi 
hadilletéknek állandó fegyverben tartását a végvárak 
valamelyikénél, a mi helyett az egyházi dézsma-
tulajdonosok inkább váltságdijat fizettek. 

A hadakozó jobbágyok csekély számát látva, 
arra a következtetésre kell ju tnunk, hogy a pannon-
halmi apát 250—200 főnyi felbandériumát aligha 
tudta mind a maga nemes jobbágyaiból kiállítani. 
Ha hét ily jobbágy eltartására kénytelen olyan falut 
lekötni, t. i. Füssöt, a melyen a tatár járás előtt 52 
háznépe lakott, akkor az egész hadilletéknek ilyen 
nemesekből való kiállítására összes birtokainak 
legalább felét, valami 35 falut kellett volna lekötni, 
mert hetvennél több olyan birtoka, a milyen Füss, 
sohasem volt egyszerre. IIa sok ily falu szolgált 
volna nemes jobbágyok eltartására, akkor a had-
illeték megszabásával több falu szerződése is foglal-
koznék, nem csupán Füssé. 

Ha a fiissi nemes jobbágy elmulasztja minden 
hadjára t ra kiállítani a maga ijjászát vagy tegzes 
lovasát, akkor hadibirságul, váltságdíjul 3 má rká t 
tehát 12 arany forintot fizet. Az 1397. évi országgyűlés 
a világi birtokosoktól 20 jobbágy után követel egy 
tegzes vitézt s ennek elmaradása esetén minden 
jobbágy után egy aranyat , összesen tehát 20 arany 
Irtot ró ki hadibirságul, a nemes elmaradásáért pedig 
három márkát , vagyis a mennyit a füssi nemes 
fizetett.1 Zsigmond király 1433 febr. 2-án Pozsony 
városához intézett levelében azt iratja, hogy a 
budaiak, fejérváriak, szepesiek tíz-tíz lándsányi had-
illetékük helyett fizessenek ennyi nép eltartására 
évenkint 1680 arany frtot, egy lándsányi népért tehát 
168 s egy lándsásért 16'80 arany frtot.2 Az 1454. évi 
XI. tcikkely egy lovas váltságát 16, egy gyalogét 10 
arany f r tban szabja meg. Ezekhez képest a füssiek 
váltsága csekélyebb, a mi azt jelentette, hogy egy 
füssi helyett az apátság könnyen fogad 12 frtnál 
olcsóbban is egy évre lovas vitézt. A füssi váltságdíj, 
mivel a magyar (körmöci) arany értéke ál landóan 
körülbelül 5'50 o. é. ír tnak felel meg, összesen 66 
o. é. frtot tett,3 vag}' kétennyi koronát. 

A füssi hadi váltságot véve alapul, 250 lovas 
vitéz évi költsége 3000 arany fr t jába került volna az 
apátságnak és népeinek. Ez összegből a hét füssi 
nemes fedezett 84 aranyat. Enyhítették a költséget 
az olyan jobbágyszolgáltatások is, a milyent az apát-

• Magy. Tört. Tár. III. 1857. 216. 1. 
2 Fejér : Cod. Dipl. X/VIH. 634. 1. 
3 V. ö. Erdélyi : Pisky István tihanyi várkapitány szám-

adáskönyve. 1585—1589. Magy. Gazdaságtört. Szemle. 1905. 
148 - 149.1. szerint a XVI. század végén egy tihanyvári lovas dija 
átlag 20, egy lovas legényé 12 ezüst forint, a mely ezüst 
forint akkor úgy aránylott az aranyhoz, mint 100 a 176-hoz 
(u. o. 144. 1. 2. jegyz.) ; a lovas legény dija tehát akkor 6'82 
aranyat tett ( = 37-51 o. é. frt.) 
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ság a török háborúk kezdetén zseliczi két fa lujának 
jobbágyánál m á r kikötött, t. i. minden hadjára t ra 
egy szekér élelmet, húsfélét 5 arany értékben. Hogy 
az ilyen hadi segítség mennyire volt általános a 
jobbágyokra nézve, nem tudjuk, de talán következ-
tethetjük abból, hogy az egyetlen bérleti szerződés-
ben említett követségi taksa csakugyan általános 
volt s ezt a szerződés mellékesen meg is jegyzi e 
szavakkal : «more aliorum iobagionum nostrorum.» 
Az különben hűbér i elv volt, hogy a földesúr rend-
kívüli kiadásaihoz hűbéresei és örökös bérlői hozzá-
járul tak. A bíráskodásnál is érvényesült ez az elv, 
mikor az apát letette véletlen emberölés miatt job -
bágyaiért a homagiumot, a vérdijat, de ebben ösz-
szes jobbágyai segítették. 

Csökkentette a hadi költséget az is, lia a had-
jára t rövid ideig tartott. Az 1433. évi registrummal 
együtt tervezett hadi szabályzat sürgette, hog}7 a 
hadak tizenöt napon tűi is kötelesek legyenek együtt 
maradni , mert különben kockáztatják a hadjára t 
célját.1 S valóban az 1435. évi első törvény 7. cik-
kelye jószágvesztéssel fenyegeti a hadba későn érke-
zőket, vagy a hadjára t teljes elintézése előtt távozó-
kat. Mindazonáltal a hadjára tok egy-két hónapon 
túl nem igen terjedtek, jobbára aratás után kezdőd-
tek és október vége felé a hidegek, hóesés miatt 
befejeződtek. Habár tehát a pannonhalmi várban 
ál landóan kellett őrség és az 1518. évi, talán végre 
sem hajtott törvény szerint a pannonhalmi apát 
hadilletékének (1498 óta 200 ember) felét állandóan 
valamely végvárban kellett tartani, mégis az egész 
hadilleték folytonos készenléte és költsége bizonyára 
nem volt szükséges. 

A fegyverzetet az 1435. évi I. törvény 2. cik-
kelye olyképen határozza meg, hogy minden lovas 
ijjásznak (pharetrarius) legyen legalább ijja, tegze, 
kard ja és csákánya. Ugyanilyen pharet raról szól a 
füssi nemesek szerződése is, föltételezve a többi 
megfelelő fegyverzetet. Legalább a tisztek páncélo-
sak voltak, mert még gazdatiszteknél is volt páncél 
(lorica 1410). Másutt egyik jobbágynál «magyar ijjat» 
említenek (arcus Hungaricalis, 1452), a mi föltéte-
lezi, hogy másféle ijjat is ismertek.2 Az 1498. évi 
XVI. tcikkely szerint a rendes fegyverzet : hosszúkás 
vagy kerek paizs, lándzsa, páncél és érc- vagy bőr-
sisak. Ilyen lándzsásokat föltételez az 1433. évi reg-
istrum a pannonhalmi apát huszonöt lándsaaljánál. 

Végül levonhatunk még némi következtetést a 
hadilleték számából a jobbágyok számára. Többször 
kiérzik a törvényekből az a fölfogás, hogy az egy-
házi földesurak hadilletékök felét dézsmáik cimén 
állítják ki, mit különösen az 1518. évi törvény han -
goztat. E szerint a hadilleték másik fele a földesúri 
iövedelmek terhére esik, s ennek hadba vonulására 

1 Bárczay id. m. 478. t. XIX. fej. 
2 Pannonh. rendtört. III. 444. 523. 1. 

ez utóbbi törvény ugyanazon elvet vallja, mint a 
nemesek hadilletékére. Az 1498. évi törvény XX. cik-
kelye szerint a pannonhalmi apát hadilletékének 
fele 100 lovas. Minthogy ugyanakkor a birtokosok 
hadilletékét általában úgy számították, hogy 36 job-
bágytelektől állítsanak ki egy lovast, igazságosan ez 
annyit jelentene, hogy a pannonhalmi apátnak 
akkor 3600 jobbágytelke volt, a mi a ta tár járás 
előtti 2300—2700 telekhez viszonyítva túlságosan sok 
s a birtokok számának és népeinek fölismerhető 
apadását tekintve, szinte lehetetlen. Még sokkal több 
jönne ki ugyanoly módon számítva az 1433—1435. 
évi adatokból, mert akkor a 125 főnyi félhadilleték-
nek 33-as kulcs szerint 4125 jobbágytelek felelt 
volna meg. er. 

Az egyéniség elve. <m.> 
(Princípium individuationis.) 

Úgy Plátónál, mint Arisztotelésznél megtaláljuk 
az igazságnak egy-egy sugarát. Főleg akkor, ha néze-
teiket nem egy ponton megszakítva, hanem össze-
függésükben, kifejlődésükben méltányoljuk. Ha meg-
gondoljuk, hogy mind a két elmélkedő inkább intuíció, 
mint tudományos kutatása után jutott el álláspont-
jához. Az egész görög világnak természetbölcselete 
ugyanis az egyéni léleknek a mindenségbe való 
elmerüléséből és nem fizikai vagy kémiai elemzésből 
jött létre. 

Az anyagnak természetét, tulajdonságait, amint 
eddig láttuk, ily sejtésekből állították össze s gyakor-
latilag megelőzték Bergsont, a ki az eleven igazsá-
gok megszerzésére szintén az intuíciót és nem a 
fogalmi gondolkodást ajánlja. «Aus dem Vergessen 
dieser Intuition geht alles hervor, was von den 
Philosophen und den Gelehrten selbst über die 
Relativität der wissenschaftlichen Erkenntnis durch 
vorherbestehende Begriffe, welche vom Festen zum 
sich Bewegenden geht, aber keineswegs die intuitive 
Erkenntnis, die sich in das sich Bewegende hinein-
versetzt und das Leben der Dinge selbst sich zu 
eigen macht.»1 

Am az átélés mindig alanyi s az eredmények az 
alany sajátságait hordozzák magukon. A misztikus 
lelkületű előtt az anyag a nagy nyugalom, a fönséges 
csend és mozdulatlanság leple alatt jelenik meg; a 
természet rajongója lelkében pedig, mint egy örök 
mozgalmasság, alakulás, fejlődés, mint egy «bacha-
náliát j á ró istenség» bontakozik ki. Ezt a tanulságot 
nekünk ép a görög gondolkodás két legnagyobb 
mestere Plátó és Arisztotelész nyújt ja . 

Ugyancsak az intuiciós lélek az ismeretelméletre 
is rányomja bélyegét, mert a kinek lelkében a csend, 
az öröm, a béke honol, az az ismeretekben is nyugvó-
pontokat, tömör képzeteket, fogalmakat keres ; míg 

1 Einführung in die Metaphysik. 46. o. 
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a kinek gondolkodásában a herakleitoszi tűz szün-
telen lobog, ront és teremt, az az ismeretekben sem 
bizik, fél, hogy minden perc ujáalakulást hoz és a 
röpke szökkenéssel tünő és változó jelenségek pajzán 
tréfát űznek vele, kikacagják őt hiszékenységeért. 

Lá t juk ezt is Plátónál és Arisztotelésznél. S ha 
most a két gondolkodót összevetjük, méltányoljuk, 
egymással kiegészítjük, megért jük őket s tán hasz-
not is merí tünk. Ne felejtsük el tehát, hogy két fő 
szempontra irányít juk figyelmünket: az anyagra és 
alakra s az ismeretszerzés mód já ra ; mert e két 
szempont játszott közbe nemcsak e két gondolkodó-
nál, de mindenkor , midőn az egyén elvéről volt szó 
a bölcseletben. 

Plátó tehát nagy perspektívákban, nagy vonalak-
ban, igazán az örökkévalóság végtelenségeig elmosódó 
távlataiban látott mindent, kicsit és nagyot. A köz-
ügyektől távol élő, a csöndes kertben és poézisben 
elmerengő lelke mintha a Ganges part járól szakadt 
volna Görögország kék ege alá! A jelenség mögött 
a valót ; a törekvések mögött az istenségből kisugárzó 
örök irányelveket; a tei'inészet pompás alaköltései 
mögött az isteni alakító erőből alászálló végtelen 
formagazdagságot ; a célszerűség mögött az örök 
változatlan törvényeket; az elmúlás mögött a teremtő 
erőt látta. Ez a világ a tükör, a melyből Isten ábrá-
zata néz ki reánk, az ő létének kifogy hatatlan gazdag-
ságában. 

A ki így nézi a világot, annak az anyag semmi. 
Isten és az ő léte minden. 

Ez a metafizikus Plátó. 
A szofistákkal Plátó a Szofisztészben ütközött 

meg. A herakleitoszi örök forgandóságon, átalakuláson 
nyugvó szofista ismeretelmélet minden föltétlen tudás 
lehetőségét tagadta. A pusztán véletlenen és egészen 
a mechanizmuson nyugvó természetszemlélet, az 
ismeret terén is a véletlenre, az esetlegesre, az ala-
kulóra, de sohasem az állandóra helyezkedett. 

A milyen összefüggés van a herakleitoszi és a 
demokritoszi természetbölcselet és ismeretelmélet 
között, ugyanolyan gondolatmunka rejlik a plátói 
tei-mészetszemlélet és ismeretelmélet között is. 

Bölcselőnk, mint láttuk, a Szofisztészben az esz-
méket, az ideákat közelebb hozta a valósághoz. Ter-
mészetszemlélete közben az eszméket lakóhelyükön, 
az isteni értelemben csodálta. Most a világminden-
ségben a testet öltött gondolatműveket lát s bármit 
szemlél, nem az anyagot, hanem az adott gondolatot 
értékeli. Minden, a mi akár érzéki, akár az érzéki 
világhoz tartozó, az nemcsak kémiai, fizikai, pszihikai 
elemek összetétele, sőt egy ilyen anyagi vagy lelki 
összetétel nem is volna lehetséges, ha mögötte 
a, b, c , . . . eszmék nem volnának. S a mint az igazj 
matematika nem anyagi dolgokkal : bor, hús, gabona 
stb. számol, hanem csak ezekkel a számokkal, úgy 
Plátó sem a természet köntösét nézi, hanem a mögötte 
rejlő föltétlen léttel biró eszméket, a melyeket, ha 

megismerünk, mindig az állandó igazságnak bir tokába 
ju tunk. 

Művész volt Plátó s mint művész gondolkodott. 
A ki egy műremeket lát, vagy a mögötte rejlő gon-
dolatot nézi, vagy a megjelenítés módjá t és eszközeit. 
A ki az előbbire vet ügyet, megérti a művésznek a 
lelki működését is, a mű fogalmát (conceptio) is. 
A ki a kivitelre ügyel, a felületen marad s részletek-
ben, esetleges dolgokban gyönyörködik. Valódi érték 
csak a gondolat, a mely mindent összetart, összehord, 
hogy önmagát kifejezze. A jelenség tehát csak az 
eszme kifejezése. 

Plátó így óhajtotta megoldani a föltétlen tudást. 
Trikói József dr. 

Nemzeti munka. o-> 
Várakozással tekintünk azon kezdeményezés elé, 

mely innen a «Beligio»-ból kezd kiindulni. Hisz elég 
csak egy pillantást vetnünk az iskolák statisztikáiba 
és megérthetjük e kezdeményezés égető voltát. Mi 
nem nézhetjük jó szemmel azt az inváziót, mely el-
árasztja iskoláinkat s amely seholsem tudja levetni 
faji tulajdonságait, de m á r ott az iskolában kezd a 
maga lá rmás és féktelen terrorizmusával a leg-
destructivebb törekvések szolgálatába állni. Ez az 
elem nem képes erős és szilárd magyar intelligenciát 
alkotni, nem magyar és nem keresztény, de beviszi 
a középosztályokba is a diadalmas fajnak laza er-
kölcsi világnézetét, megfertőzi azok gondolat- és érze-
lemvilágát. Ez ránk nézve veszedelem, tehát küzdeni 
kell ellene. Ma még csak 6 0 % - á t teszik az izraelita 
ifjak az egyetemi ifjúságnak, de ki biztosít, hogy ez 
csak így is marad és nem zsidósodik el egészen 
egész intelligenciánk, ha nem cselekszünk. — Hová 
vezet ez, ki tudja meggátolni ezt az inváziót, mivé 
lesz a magyar intelligencia, nehéz volna megmon-
d a n i ? 

De másrészt érthető e kezdeményezés azért is, 
mert szükségünk van erős, életképes, hitéhez ragasz-
kodó, hit szerint élő s érte cselekedni tudó intelli-
genciára, mely legyen keresztény s legyen magyar ; 
be tudja tölteni azt t a szerepet, melyre a magyar 
intelligencia hivatva van. 

Mi sokat várunk tehát e kezdeményezéstől s 
reméljük, be fogják ezt látni nemcsak a kezdemé-
nyezők, de az egész keresztény magyar társadalom 
és támogatja azt jóakaratával , tehetségével. 

Azonban ez a kezdeményezés alkalmat ad arra, 
hogy rámutassunk egy másik szintén égető kérdésre 
és foglalkozzunk ne csak a jövő, de még inkább a 
mai magyar intelligenciával. Ha akarjuk, hogy mienk 
legyen a jövő intelligenciája, akkor kétszeres figyel-
met kell fordí tanunk a jelenre, mert hiszen a jövő-
nek kialakításában mindig nagy szerepet gyakorol a 
jelen s azért ki kell fe j tenünk minden erőnket, hogy 
valami észrevehető, eredményes hatást legyünk ké-
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pesek gyakorolni a mai intelligenciára is. Ha nem 
törődünk vele, akkor csonka lesz minden mozgal-
munk, képtelenek leszünk erőteljes életet teremteni, 
keresztény világnézetet érvényre ju t ta tn i ; paganis-
mussá válunk, miként Prohászka püspök mond ja 
egyik nagygyűlési beszédében. 

De gyönge és erőtlen lesz minden törekvésünk 
azért is, mert elveszítjük, vagy helyesebben nélkülöz-
zük a nép természetes vezetőit, az egyháziaknak pedig 
segítőtársait s ezzel az alsóbb néposztályokra való 
ráhatás egyik fontos tényezőjét, mert a nép termé-
szetszerűleg és helyesen még mindig az intelligencia 
után megy s e kettő egymás támogatására van utalva. 

Ha tehát erős, harmonikus katholikus mozgal-
mat akarunk kifejteni, akkor abból az intelligenciá-
nak, mint ilyennek, semmi esetre sem szabad k ima-
radnia s ha hatni akarunk az alsóbb néprétegekre, 
akkor első sorban az intelligencia közreműködését 
kell kivál tanunk annyival is inkább, mert hisz 
minden törekvés, mely életrevaló, virágzó akar lenni, 
első sorban az intelligenciát igyekszik megnyerni s 
s ha ezt körülöt tünk minden más akar ja és tudja 
tenni, nekünk sincs egyéb hátra. 

Szomorú vád hangzik ugyan intelligenciánk 
ellen — s ez nagy részben igaz — ezt panaszolja 
fel Prohászka püspök is az ő híressé vált sz. István-
napi szózatában; intelligenciánk nem dolgozik, el-
merül a maga osztálytétlenségében, nem nézi, hogy 
körülötte minden él, mozog, előre tör, közömbösen 
szemléli azt a rettenetes küzdelmet, melyet világné-
zetek vivnak meg egymás között. Felhasználja és 
élvezi helyzetének előnyeit, de magasabb kötelezett-
ségeiről megfeledkezik, nem siet segítségére az ala-
csonyabb néposztályoknak, melyek pedig tőle vár ják 
a támogatást, a boldogulást. Társadalmi munká t nem 
akar végezni, hanem kiengedte kezéből a vezetősze-
repet, ezt oda nem való hívatlan elemeknek engedte 
át s ezzel saját helyzetét is veszélyezteti. 

A mi intelligenciánk tehát nem tudja megérteni 
nagy nemzeti hivatását a többi néposztályokkal szem-
ben ; de tovább menve elmondhat juk, hogy nem áll 
szilárd talajon önmagában sem. Nincs meg benne 
az annyira szükséges osztályöntudat, nem köti össze 
egységes érzés, hanem széttagolt, sőt egyenesen el-
mondhat juk, hogy a züllés ú t jára került, válság előtt 
áll. Súlyos szó ez, de igaznak kell mondanunk . Hisz 
folyton veszíti lába alatt a talajt, egyre lejebb szorul, 
helyét pedig —- amint a statisztika ezt mutat ja — 
elfoglalja egy világnézetében nekünk idegen, nagyon 
is zilált erkölcsi elvekel valló és alapon álló, koz-
mopolita szellemmel megtöltött intelligencia. Ertem 
itt a középosztályokba özönlő zsidóságot, melyre 
nagyon is ráillenek e szavak. Mert mint másutt, úgy 
itt is megfertőztette intelligenciánknak szellemi és 
erkölcsi légkörét s mig ő maga megőrzi öntudatát, 
együttérzését s szívós összetartását, másra csak bom-
lasztó hatással van. Sőt már odajutunk, hogy számá-

val, szellemével egyaránt e lnyomja a nemzsidó intel-
ligenciát. Idegen, kozmopolita, vallást, erkölcsöt nél-
külöző szellemét viszi be magával mindenüvé, hova 
csak beférkőzik; ezl leheli maga körül. így érthető, 
a szervezetlen, széttagolt intelligenciánk magatartása, 
félrevonulása, sőt mondjuk ki — alkalmazkodása 
ezzel a szervezett és győzedelmes invázióval szem-
ben. Lehet-e ily körülmények között virágzó, öntuda-
tos, tenni tudó keresztény intelligenciáról beszélni ? 

László Ágoston. 

B é c s . 1 Valami az uralkodó ház egyházi műkincseiről, fcgyhái 
Azt mondják, hogy a Habsburg-lotharingiaí dinasztia H Q P -
a nagy francia forradalom előtti időben a világ leggaz- / ° 
dagabb uralkodó háza volt ú. n. trésorban vagyis mű- « ron t j a 
kincsekben. Ezek a műkincsek három osztályba sorol-
hatók : a családi világi műkincsek, a koronái, végül a 
templomi műkincsek osztályába. II. József császár, 
azonnal Mária Terézia halála után, a dinasztiai kincs-
tárban nagy fölforgatást vitetett véghez. A tömjénfüst 
iránt való ismeretes ellenszenvétől hajtva mindazt, mi 
templomi használat céljából volt alkotva és beszerezve, 
kikapcsolta a kincstár keretéből és az udvari kápolna 
sekrestyéjének a szekrényeibe záratta, hogy azokat se a 
napfény, se emberi szemek többé ne lássák. Erről a 
rengeteg kincsről nem vett azóta tudomást senki, csak 
az illető udvari plébánosok és a leltárt ellenőrző udvari 
közegek. Pedig hál az úgyszólván páratlan az egész 
világon több tekintetben. Maga az a főpapi oltári dísz-
ruha, melyet Mária Terézia a maga és férje esketési 
ruhájából készíttetett, vagyont érő templomi kincs. Erre 
a templomi kincstárra vonatkozólag ö felsége, a jelen-
leg uralkodó császár, a ki nekünk itt Magyarországban 
apostoli királyunk, néhai József császárétól eltérő figye-
lemmel úgy gondoskodott legújabban, hogy az udvari 
kápolna mellett, a mely az udvari plébánia tem-
ploma, a hofburgnak úgynevezett svájci udvara felé 
egy csarnokot alakíttatott és minden templomi, sőt 
általában egyházi jellegű műkincset ide rendeli áthor-
datni. Itt azok nyilvános szemlére lesznek kitéve s a 
bemenet, bizonyos napokat kivéve, szabad és ingyenes 
lesz mindenkire nézve. O felségének ez az intézkedése 
sok tekintetben jótékonyan fog hatni, főleg a műizlés 
képzésére és fejlesztésére. 

K ö l n . Az «Augustinus-Verein» a német katholiku-
sok küzdelmes közéletében igen előkelő és befolyásos, 
mondhatni uralkodó helyet foglal el. Hogyan kell ezt 
érteni? Hát ügy, hogy az «Augustinus Verein» nem 
egyéb, mint a virágzó hitéletet élő német katholikusok 
millióinak a szó teljes értelmében sajtóügyi központja. 
Mii jelent ez a mai világban, a ki a sajtó befolyását a 
társadalomra alaposan ismeri, az meg tudja ítélni. Ezt 
a társulatot, a katholikus nagygyűlések hatása alatt, 
1878-ban alapították a német katholikus sajtó támoga-
tására. Katholikus lapok és folyóiratok, alapításukkor, 
vagy működésük folyamában, minden tekintetben támo-

1 Sa j tóh iba - igaz í t á s . Az előbbi szám Egyházi Világkróniká-
jának Malines c. rovatában Grawelle helyett Granvelle-t (Granvella), 
a Paris c. rovatban Jauvier helyett Janvier-t, és liaudvillard helyett 
Baudvillart-t kell olvasni. 
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gatásra találnak ennél a társulatnál. Katholikus szer-
kesztők és irók szintén minden ügyes-bajos dolgukban 
tájékoztatást és segítséget nyerhetnek az «Augustinus-
Verein» székhelyén Düsseldorfban. Minden katholikus 
lap szerkesztője vagy író munkatársa tagja lehet a tár-
sulatnak évi 5 márka tagsági díj mellett. Más, pártoló 
tagok évi 3 márkát fizetnek csupán. 1908 végén a tagok 
száma megközelítette az 1000-et, kik 9 csoportba van-
nak beosztva. Központi szervezetében a társulatnak van 
1. elhelyező iroda, 2. levelező iroda lapok számára köz-
lemények közvetítése céljából, 3. nyugdíjpénztár, melyet 
1900-ban Berlinben alapítottak, avval a rendeltetéssel, 
hogy belőle beteg vagy végleg kiérdemesült katholikus 
irók, illetve azok özvegyei és árvái segélyt, illetve nyug-
díjat kapjanak. A társulat székhelye, a mint mondtuk, 
Düsseldorf, a főtitkár Rajna-melletti Kempenben lakik. 
A társulat alapítását a katholikus időszaki sajtó nagy-
arányú felvirágzása tette elkerülhetetlenül szükségessé. 
1908 végén Németországban volt összesen 520 sajtó-
orgánum. Köztük 255 napilap, 102 hetenkint háromszor 
megjelenő, 62 kétszer megjelenő és 60 egyszer megjelenő 
hetilap, úgy hogy minden 40.000 katholikusra esik 1 lap. 
Poroszországban egymagában 319 lap jelenik meg. 
A német katholikus lapoknak összesen 2 millió, a heti 
lapoknak és folyóiratoknak majdnem 5 millió. A társu-
lat hivatalos közlönye, az «Augustinus-Blatt» havi folyó-
irat, mely a társulat minden tagjának ingyen jár s mely 
a társulat düsseldorfi saját nyomdájában jelenik meg. 
A lap legutóbbi száma a társulat tavaszi gyűléséről 
számol be, mely Berlinben február 14-én és 15-én folyt 
le s a melyből katholikus irók és olvasók, kik a lapiroda-
lom ügye iránt érdeklődnek, fölöttébb sokat tanulhatnak. 

* 

B o s t o n . A keresztényszociális mozgalom az Egyesiilt-
Allamokban a katholikusok körében egyre nagyobb 
arányokat ölt. A főpásztorok vették kezökbe az ügyet. 
Arról van a szó, hogy a katholikus népet a szabadkő-
művesség és más vallásellenes agitátorok befolyásától 
mentesítsék. Nagy arányokban indult meg a katholikus 
nép keresztény társadalmi szervezése a bostoni főegy-
házmegyében. Itt 1,500.000 lakos közt 750.000 a katho-
likus hivek száma. A hitélet virágzó, a világi és szer-
zetes papság számos és buzgó. A plébániai iskolákba 
nem kevesebb mint 60.000 gyermek jár. Legújabban 
O'Connel, világlátott főpap, az érsek. Ismeri Róma in-
tencióit a társadalmi kérdés üdvös elintézésének az 
ügyében s habozás nélkül azoknak foganatosításában 
fáradozik. Legújabb főpásztori rendelet a nagyböjti 
időre az volt, hogy a papság minden plébánia területén 
minden nagyböjti vasárnap tartson a társadalmi kérdés-
hez értő papok és világi hivek vezetése alatt hitközségi 
gyűlést avégett, hogy a nép fölvilágosítást nyerjen a 
társadalmi kérdésről és elterelődjék a nép jóhiszeműsé-
gét kizsákmányoló üzérek befolyásától. A bostoni példa 
fölvillanyozólag hatott az egész únió területén. Little 
Rockból érkezett az első hír, hogy az ottani püspök, főt. 
Morris Ker. János Arkansas állam területén, mely egy-
házmegyéjének is a területe, hasonló plébániai népgyű-
léseket tartatott lelkipásztoraival, kiknek igen súlyos 
körülmények között kell pasztorációjukat végezni, a 
mennyiben a lakosságnak csak 2°/o-a katholikus, plébániai 
iskolába pedig csak vagy 3000 gyermek jár. — y - la. 

A n é p e s e d é s e lmélete . Irta Kovács Gábor. Deb-
recen, 1908. Ara 6 K. 328 oldal. 

A népesedés kérdése mindenkor foglalkoztatta a 
politikusokat. Molil «Die Geschichte der Bevölkerungs-
lehre» című munkájának III. kötetében elsorolja e théma 
művelőit. A XVIII. század gazdasági átalakulása, a tőke 
térfoglalása, később a gépek szerepe a termelésben, a 
proletariátus ijesztő szaporodása újból aktuálissá tették 
e kérdést. Sok volt az eszkimó és kevés a fóka. A nyo-
morgó tömeg, mely Angliában forradalmiaskodott, 
kenyérért, megélhetésért kiabált, a gondolkodó és érző 
lelkeket gondolatokba ejtette. Godvin a nyomort a tár-
sadalom helytelen organizációjára vezette vissza, szerinte 
az anomáliákat el kell tüntetni, meg kell szüntetni az 
osztálykülönbséget, mely történeti képződmény csupán 
és megszűnik a baj. Godvin «An inquiry concerning 
political justice» műve, mely 1793-ban jelent meg, Mal-
thus lelkészt (1766—1834.) arra késztette, hogy válaszol-
jon Godvinnak «An essay on the principle of popula-
tion» című munkájával. Malthus Godvinnal ellentétben 
a baj okát immanensnek mondja, magában az emberi-
ségben, annak túlnépesedésében találja, melyet okos és 
erkölcsi alapon nyugvó intézkedésekkel kell elhárítani. 
A népesedésről vallott nézeteit két pontban foglalja 
össze: 1. A népességnek állandó tendenciája az élelmi-
szerek mértékén túl való szaporodás ; 2. a népesség, ha 
akadályai nincsenek, geometriai, az élelmiszerek pedig 
számtani lialadványban szaporodnak. A túlnépesedést 
tehát meg kell akadályozni preventív és pozitív akadá-
lyokkal. Preventív akadályok az erkölcsi önmegtartóz-
tatás (moral restraint) és a bün (erkölcstelen üzelmek). 

Malthus tanai 1800—1855-ig a rossz gazdasági, kere-
seti viszonyok miatt az ipari államokban általános 
tetszést arattak. Angol, német, francia irók csatlakoztak 
melléje, hirdették az elmélet igazságát. Követői közül 
kiemelendők Roscher, Rümelin, Schaffte, Wagner, Cohn, 
Menger németek, Passy, Block, ki Malthus progressiós 
elméletét a világ legszellemesebb találmányának mondja: 
«C'était un trait de genie, qui lui assurera l'immoralité»; 
Marschall, Giddings francia és angol irók, Láng, Földes, 
Ráth, Mandelló, Bálás Károly magyarok. 

A malthunianismusnak ujabb hajtása a neomalthu-
nianismus, mely Malthus után dogma gyanánt elfogadta 
az utódok számának a nemző akaratán alapuló korlá-
tozását, azt megengedettnek, sőt szükségesnek tartja. 
Ezen irányzat szellemi vezére John Stuart Mill volt 
(1806—1873.) Angliában, Németországban Kautsky, Ferdy 
Hasse, sőt e célból ligát is alkottak. Tételeiket azzal 
indokolják, ha a növényi és az állati világban meg lehet 
akadályozni bün nélkül a faj szaporodását, miért ne 
tehetné azt meg az ember is? miért ne állapíthatná 
meg, vájjon utóddal akar-e élni, vagy utód nélkül, hisz 
mindenki önmaga rendezi be saját felelősségére egyéni 
életét. 

A malthunianismus nem maradt visszahatás nélkül. 
Több jeles író foglalt ellene állást, a kiket a szerző 
antimalthunianistáknak nevez. (74.) Ezek nem félnek 
Malthus jóslásaitól, tagadják progressiós elméletét, 
hiszik, hogv a jövő alaposan rácáfol a malthunianis-
musra. 

Ezek között ott találjuk Gide, Paul Leroy Beaulieu, 
Guyan stb. neveit. Fölfogásuk, hogy a primitiv ember 



2. szánt. RELIGIO 255 

termékeny, a civilizált ember kevésbé az. (81.) A kul-
tura tehát mérséklőleg hat a népesedésre, ellenben 
emeli az élelmiszerek számát és minőségét. 

A biológiai és természettudományi alapon álló irók : 
Darwin, Spencer, Carey, Dühring megerősítik az anti-
malthunisták tételeit. A jólét, a kultura csökkenőleghat 
a népesedésre, sőt félő, hogy idővel depopulatio áll be, 
miként azt a francia példa mutatja. A marxisták termé-
szetesen ehhez a tételhez is hozzászólnak. Marx szerint 
minden termelési módnak megvan a maga népesedési 
törvénye ; abstrakt, általános, minden korra és időre 
érvényes törvény nem létezik. A munkás szapora, a 
tőke nem az. 

A szerző 115—158. oldalokon az ujabb elméletekkel 
foglalkozik. Említi Hansent, ki szerint a népesedést osz-
tályok szerint kell megítélni, az alsóbbak szaporábbak, 
a felsők nem azok; majd Ammout, Dumont, a társa-
dalmi hajcsövesség föllalálóját, az olasz Nittit, üppen-
heimert idézi. A kritikai részben (159—201.) sorra veszi 
az elméleteket, kimutatja azok tarthatatlanságát. A szin-
tetikus részben beszámol elméletével. A szerző szerint 
a társadalmi életben az emberek rétegeket alkotnak 
(215.) gazdasági, vallási, nemzeti alapon. Ha a születé-
sek, halálozások, házasságok adatait összevetjük, az azok-
ból kínálkozó eredményeket, következtetéseket levonjuk, 
megkapjuk az elmélet gerincét. Adatai szerint legszapo-
rább a vagyontalan osztály, ebből pedig a kath. és a 
zsidó, nemzetiségileg a tót és az oláh. Világos tehát, 
hogy a népesedésben része van az egyéni akaratnak 
(277.), az egyéni akaratot befolyásoló gazdasági (279.), 
erkölcsi, vallási (287.) motívumoknak. A gazdasági 
motivum a standard of life megtartása. A társadalom-
ban elfoglalt állás, helyzet megtartása, sőt a feljebbvaló 
törekvés. A szegény zsellérnek a sok gyerek segítségére 
van, a gyári munkás örül a sok gyereknek, mert 
kenyérkeresők lesznek, a földesgazda «egykén» töri a 
fejét, mert a vagyon megosztása megdönti utódainak 
helyzetét. Ezért az első szapora, a másik nem. A vallás, 
erkölcs befolyása kétségtelen. A kath. vallás a prokreá-
ció megakadályozását sújtja, a gyóntatószékben a bűn 
nagyságáról fölvilágosítja, a protestáns fél szabadabb 
lévén, visszaél szabadságával. Innét az egyke hódítása 
a protestáns perifériákon. 

Ez röviden a szerző művének, elméletének eszme-
menete. Kovácsból a tudós, a hideg statisztikus szól, ki, 
mint a műtőorvos, hidegen bánik anyagával, ha itt-ott 
a depopulation fönn is akad, azt a kultura számlájára 
írva, tovább halad . . . Pedig a fenyegető veszély nagy-
sága kell, hogy a tudósban megszólaltassa az embert, 
az aggódó hazafit, kell, hogy a hideg, elszomorító szá-
mok egy hatalmas argumentum legyenek — vissza a 
valláserkölcsi alapokhoz, mely talpköve minden állami 
létnek. 

Különben a népesedéssel foglalkozók sok érdekes 
adatot meríthetnek a szerzőnek Malthust elitélő, világos, 
helyesen beosztott müvéből. Csepela Lajos dr. 

* 

Die T r e n n u n g von Kirche und S t a a t . Eine 
kanonistisch - dogmatische Studie. Von Dr. Joh. Bapt. 
Sägmüller, o. ö. Prof. an der Universität Tübingen. 
Mainz, 1907. Verlag von Kircheim & Co. (VIII., 48 és 
147 old.) Ára 3 kor. 60 fill. 

Die T r e n n u n g v o n S t a a t und Kirche. Von 
Dr. jur. Karl Rothenbücher, Privatdocent an der Uni-
versität München. München, 1908. C. !,H. Beck'sche 
Verlagsbuchhandlung. (XV., 478 old.) Ára 16 korona 
60 fillér. 

I. Az egyház és állam elválasztása hazánkban ma még 
nem tartozik a politika időszerű kérdései közé, ámbár 
a magyarországi páholyok az «elválasztást» munka-
programmjukba már fölvették. Előreláthatólag majd 
még évek, sőt évtizedek is bele telnek, míg az ország 
az egyházellenes tényezők által annyira elő lesz készítve, 
hogy a törvényhozás az elválasztás gondolatával egyál-
talán foglalkozhassék. 

Tudományos szempontból azonban ez a kérdés 
annál inkább számot tarthat a mi fokozott érdeklő-
désünkre, mert egyrészt a probléma behatóbb tanul-
mányozása meggyőz bennünket az egyháznak e tekin-
tetben vallott elvi álláspontjának helyességéről, más-
részt pedig az elválasztás története az egyes államokban 
meggyőz bennünket még arról, hogy a szeparáció gon-
dolatának egyes politikai pártok részéx'ől való felvetése 
és terjesztése hazánkban is csak idő kérdése, mellyel 
szemben a sikeres védekezésnek egyedüli módja : a 
katholikus autonomia sürgős megvalósítása. 

A fent jelzett két mű oly kimerítően tárgyalja az 
elválasztás kérdését, hogy ismertetésükkel is behatóbban 
kívánunk foglalkozni. 

Sägmüller az 1905. évi francia elválasztási törvény 
hatása alatt írta meg könyvét, melynek egyes részei 
először a mainzi «Archiv für katholisches Kirchenrecht» 
86. kötetében jelentek meg. Főérdeme, hogy világosan 
kifejti az elválasztásra vonatkozó katholikus elvi állás-
pontot, a melynek helyességét a tanító egyház tekin-
télyében fekvő érven felül még azzal is igazolja, hogy 
logikailag meggyőzően kimutatja a teljes elválasztás 
gyakorlati lehetetlenségét ott, a hol a törvényhozó nein 
ellensége minden vallásnak, főkép nem ellensége a 
kereszténységnek. 

Szerzőnk könyvében mindenekelőtt az egyház és 
állam elválasztásának mibenlétét, fogalmát adja, mert 
Ciceróval ő is azt tartja, hogy minden tudományos 
fejtegetésnek a fogalommeghatározásból kell kiindulnia, 
hogy lássuk : miről is óhajtunk értekezni. 

Az elválasztás fogalmát Sägmüller olykép kapja 
meg, hogy röviden vázolja azon államok viszonyát az 
egyházhoz, a melyekben az elválasztás törvényben ki 
van mondva és ezen törvényes intézkedések egybeveté-
séből aztán a következőkben állapítja meg az elválasz-
tás tartalmát: 

Az állam az egyházat és felekezeteket teljesen ig-
norálja és a vallást mint magánügyet az egyes alatt-
valóira bizza. Az összes vallásfelekezeteket minden ki-
váltságolás nélkül megtűri addig, a míg tanai és tényei 
nem ellenkeznek az állam törvényével. A vallástársula-
tok alapítása az általános egyesületi törvény alatt áll. 
Megszerzik tehát alapításukkal a jogi személyiséget akár 
a maguk összeségükben, akár mint egyes egyházközsé-
gek, ha az általános egyesületi törvény kívánta feltéte-
leknek megfelelnek. Ezen vallástársulatok továbbá az 
általános jog körén belül teljes szabadságot élveznek 
tanításukban, annak Írásbeli terjesztésében, istentiszte-
letben, tagok felvételében és elbocsátásában, szervezés-
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ben és alkotmányban, hivatalnokai és szolgái kiképzé-
sében s alkalmazásában, vagyon szerzésében, kezelésé-
ben és elidegenítésében. Jogok, melyek az alapszabályok 
alapján a vallástársulathoz való tartozandóságból foly-
nak, az állami biróság előtt peres uton érvényesíthetők. 
A fegyelmi jog gyakorlására, továbbá illetékek és díjak 
közigazgatási úton leendő behajtására az állam nem 
nyújtja segélyét. Adókiváltságokat vagy hozzájárulást 
papok fizetéséhez és az istentisztelet költségeinek a fe-
dezését legkevésbbé engedélyezi. Bár másrészt a vallás-
társulatokkal ezen minőségükben sem bánhat rosszab-
bul, mint egyéb más magánegyesületekkel, p. o. prä-
ventiv- vagy repressiv intézkedések vagy önkényes zak-
latások által. 

Könyvének második fejezetében Sägmüller az el-
választás kritikáját adja. Három szempontból vizsgálja 
az egyház és állam elválasztásáról szóló tant. Elsőben 
pápai és püspöki kijelentések alapján kimutatja, hogy : 
«Die Trennung von Kirche und Staat soll — nicht sein». 
(10-26. old.) Azután a tételes állami törvények során 
bizonyítja : «.. . sie (die Trennung) kann aber auch als 
vollständige nicht sein». (26-28. old.). Harmadik szem-
pont gyanánt pedig megjelölhetjük e tételét: « . . . d e r 
moderne europäische Staat will sich tatsächlich von der 
Kirche auch gar nicht vollständig trennen». (28—33. old.) 

a! Már XVI. Gergely «Mirari vos» kezdetű, 1832 
aug. 15-én kelt enciklikájában kijelenti: «Nem várhat-
nánk örvendetes hatást az egyház és az államra, ha 
azoknak az óhajai megvalósulnának, akik azt akarják, 
hogy az egyház és állam egymástól elválasztassék és az 
egyetértés az egyházi és világi hatalom között megzavar-
tassék. Ugyanis nyilvánvaló, hogy ezek az emberek a 
szabadság utáni szertelen törekvésükben amaz egyetértés-
től félnek, mely az egyház és az államra mindenkoron 
szerencsét- és áldásthozó volt». 

IX. Pius pedig az 1864. évi Syllabus 55. pontjában 
kárhoztatja e tételt : «Ecclesia a statu statusque ab 
ecclesia sejungeiulus est». 

XIII. Leo elődeinek ebbeli kijelentéseit megismétli 
«Immortale Dei» kezdetű, 1885 április l- jén kelt kör-
levelében. 

X. Pius pápa pedig (Vehementer Nos» kezdetű, 1906 
február 11-én kelt körlevelében a leghatározottabban 
elitéli az állam és egyház elválasztását. Az 1906. évi feb-
ruár hó 21-én tartott consistoriuinban ismételten kinyil-
vánítja ebbeli Ítéletét. Ugyancsak határozottan állást 
foglal az elválasztás ellen Bonomelli cremonai püspök 
ismert körlevelének megjelenése alkalmából. 

A katholikus fölfogás harmonikus megnyilatkozá-
sának érdekes bizonyítékakép Sägmüller fölemlíti az 
1848. évi október havában Würzburgban egybegyűlt né-
met püspöki kar következő határozatát : «Nem tekintjük 
az egyház föladatának, hogy az államtól való elválasz-
tását előmozdítsa ; ha azonban az állam távolodik el 
tőle, akkor az egyház a nélkül, hogy ezt helyeselné, 
nem akadályozza, a mit úgy sem akadályozhat; de az 
összefüggésnek úgy a sajátmaga által, valamint a köl-
csönös egyetértésben kötött szálait a maga részéről nem 
bontaná ott, a hol az önfentartás kötelessége ezt nem 
parancsolná. Isteni küldetésének keresztülvitelére a katho-
likus egyház függetlenül az államok bármely formájától 
csak a teljes szabadságot és önállóságot veszi igénybe. 

Ha az egyház helyzete az államban ezentúl nem egy 
közjogi, magasabb küldetésének okáért előnyben része-
sült korporáció volna ; ha helyzete csupán a magán-
jogban biztosítékait lelő egyesülelnek felelne meg: akkor 
szükségképen öntudatosan visszatérne eredeti principiu-
mához, a teljes szabadság és önállósághoz ügyeinek 
rendezésében és igazgatásában». 

Hasonlóan elítélően nyilatkozik 1862-ben Ketteler 
mainzi püspök s 1873-ban Ledochovszki érsek, a későbbi 
bíboros. 

b) A katholikus elvi álláspontnak ilyetén meghatá-
rozása után Sägmüller áttér annak a bizonyítására, hogy 
a teljes elválasztás nem is lehetséges. 

Stampfet Frigyes dr. 

Czobor Béla síremlékére. 
Kolbay Gerő (2-szor) 8 kor. 
Eddig befolyt adományok — — 728 « 

Összeg 736 kor. 
Az összeg a Szent-István-Társulat pénztára keze-

lésében kamatoz. 

V. R á b a k o v á c s i . 1910. első felére fizetve van. 
K. J . Közölni fogom. Igaza van, azt az eszmecserét kár 

lenne abbahagyni, míg a cselekvésig el nem jutunk. 
M. B u d a p e s t . Apponyi Albert gróf, a szónok, a mes-

terek sorából való, olyan, mint volt Munkácsy a képírásban 
vagy Fadrusz a képfaragásban. Művész, a kit nagyon lehet 
élvezni ; nálunk már jó ideje és ma is páratlanul áll ezen a 
téren. Két szempontból nagy, mint a szónak és mint a gondolat-
nak igazi mestere. Se frázisokat nem halmoz, se holmi ötle-
tes újdonságokkal nem hizeleg hallgatóinak, hanem a tárgy 
mélységes felfogásával és gondolatainak csak a született 
nagy elmével járó fölséges fölépítésével s nemességével bi-
lincsel le. Kgyik legnehezebb feladatát múltkor oldotta meg, 
mikor, mint Kossuth hive, Széchenyi Istvánt méltatta. Az 
ilyen férfiút se a változó politikai, se az elfogult felekezeti 
szemüvegen keresztül nem volna szabad néznie senkinek, 
minden magyarnak büszkének kellene lennie rá ; a magyar 
parlamentnek pedig egyszerűen szüksége van rá két okból : 
a parlamenti etika s finomság és a parlamenti ékesszólás 
miatt, hogy a parlamenti élet színvonalának emelése okából 
mindig ott legyen a forumon a mester, a kitől sokan, sokan 
tanuljanak. Lássa, kérem, ez a nagytehetségű férfiú is minden 
beszédére készül, leírja, megtanulja s úgy lép fel. Látnivaló 
ebből, hogy még a tehetség se nélkülözheti a munkát, neki 
is csak munka árán terem a babér. 

TABTALOM. A monizmus megoldatlan kérdései. 
Tichy Sándortól. — Krisztus istenemberségének malaszt 
jellege. IV. (Vége.) Horváth Sándor O. P.-tól. — Jobbágyi 
szolgálat a középkorban, er-től. — Az egyéniség elve. IV. 
Trikál József dr.-tól. — Nemzeti munka. I. László 
Ágostontól. — Egyházi világkrónika. — y - /a-tól. 
Irodalom. Kovács : A népesedés elmélete. Csepela Lajos 
dr.-tól. — Sägmüller-Bolhenbücher : Die Trennung von 
Kirche und Staat. I. Stampfet Frigyes dr.-tól. — Gyűjtés 
Czobor Béla síremlékére. (Folyt.) — 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 1 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

E L Ő F I Z E T É S I ÁRA FELELÖS SZERKESZTŐ SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 
Egész évre.. 
Félévre 

K 12.— 
« 6 . -

D U D E K J Á N O S d r . 
EGYETEMI TANÁÉ Budapest, IX. ker. , Ferenc-körút 27, 

A JÇant-féle és az aristotelesi - keresztény 
ismeretelmélet.' 

A minap Luzernben az érdeklődők nagy tömege 
előtt Pisler dr. kanonok, kiváló bölcselettanár igen 
érdekes előadást tartott ismereteink keletkezéséről, 
világosan, népszerűen, nagy tudással, egyszersmind 
a gondolkodás alapjainak miként a tudomány, úgy 
a vallás terén is kétségen kívül legnagyobb és leg-
lángeszűbb támadóját, Kantot cáfolván. Az érdekes 
előadás velejét itt adjuk. 

I. 

Előadó e kérdésből indult k i : «Mit tudhatok?» 
Minden bölcselet főkérdése: Vájjon a világ körülöt-
tünk van-e, vagy bennünk; a fogalmak a valóságban 
léteznek-e, vagy csak látszatok? Megismerhetjük-e 
az igazságot ? Tagadták ezt az ókor kételkedői, vala-
mint ú jabban I lume is, a ki Baconnak kísérleti ala-
pokon nyugvó bölcseletét tartván szeme előtt, csak 
a tapasztalást fogadja el az ismeret forrásául. Minden 
tapasztalati tudomány az oksági elven alapszik; az 
oksági elvet aztán természetesen nem tudja bebi-
zonyítani, hanem egyszerűen odaveti, hogy ez, vagy 
az analitikus ítélet, a melyhez, minthogy tapasztalati, 
mindig hiányzik a teljes következtetés. A tévedés, 
hogy minden tüneményhez szükséges okot gondo-
lunk, abból keletkezett, hogy az észlelésnél a ha, 
vagy mikor helyett mivel-t teszünk; pl. villám után 
dörög: mivel villámlott, dörög. Észlelés alkalmával 
a két tüneménynél csak az időbeli egymásután kö-
vetkezését vesszük észre, de nem az okozati össze-
függést. 

Kant kibővítette Hume tanát, midőn az egész 
tudás alapjai után kezdett kutatni ; a talált ered-
ményeket aztán összefoglalta a «Tiszta ész kritikája» 
cimű művében (1781.), még pedig röviden a követ-
kezőkben : Nincsen tudás syntheticus a priori ítéletek 
nélkül. Syntheticus a priori ítéletek valóban létez-
nek. Miként lehetségesek a syntheticus a priori Íté-
letek? 

1 Szükséges újból és újból foglalkoznunk Kanttal, mivel 
téves filozófiája a mi egyetemünket is meghódította. Szerk. 

1. «Igazi tudás csakis syntheticus a priori ítéle-
tekkel lehetséges.» ítéletek nélkül nincs tudás ; a 
kétféle lehetséges Ítéletek közül Kant az analyticus 
ítéleteket, mint csupán magyarázókat, elveti. Szerinte 
a tudományban egyedül csak a syntheticus Ítéleteket 
lehet használni, mert csak ezek növelik tudásunkat. 

Előadó azoknak is, kik a bölcseletben kevésbbé 
jártasak, bemutatta az analyticus és syntheticus Íté-
letek között levő különbséget: a kerék köralakú 
a kerék zöld. Az első példában az állítmány (kör-
alakú) az alany (kerék) fogalmában szükségképen 
benn van, ha elemezzük, következik belőle; a másik 
példában az állítmány fogalmát (zöld) ezen egyes 
tapasztalat folytán adjuk az alany fogalmához, ez 
ítélet tehát syntheticus, összetevő. 

A syntheticus ítéleteket Kant fölosztja synthe-
ticus a posteriori és syntheticus a priori ítéletekre; 
az előbbiek semmiféle általánosan érvényes és szük-
ségképeni ismeretet nem közölnek, pl. ezen három-
szögnek 3 szöge van, melyeknek összege 2 R. ; míg 
a syntheticus a priori ítéletek általános érvényűek és 
szükségképeniséget fejeznek ki, tudásunkban tehát 
csak ezek használhatók; például minden há rom-
szögnek 3 szöge van, melyeknek összege 2 R. Ezen 
ítéleteknek általános érvénye és szükségképenisége 
Kant szerint nem a tapasztalat miatt van, a mely 
csak egyes dolgokat nyújt és semmit olyat, a mi 
általános érvényű és szükségképeni. Kant tehát a 
priori következteti, hogy az alany, a gondolkodó 
ember adja meg ezen Ítéleteknek az általános érvényű 
szükségképeni Ítélet jellegét. Egész tudásunknak 
alapjai tehát Kant szerint csakis a syntheticus a 
priori ítéletek. 

Előadó Kant ezen állítását nem fogadja el s 
rámutat, mint zavarta össze Kant az aprioritás fogal-
mát. Eddig az egész világ azt nevezte a priorinak, 
a mi valamely dolog lényegéből következett; Kant 
egészen önkényesen azt mondja : a mit az észlelő 
alany, annak agya kigondol, az alanyi (szubjektív) 
hozzáadás! Kant a syntheticus Ítéletek fogalmát is 
összezavarja és megkülönböztet syntheticus a priori 
és syntheticus a posteriori Ítéleteket. 

A minek alapján általában valamely ítéletben 
az állítmányt az alannyal összekapcsoljuk, az az állít-
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mánynak az alanyban való bennfoglalása ; ez történ-
hetik akkép, hogy az állítmány valami módon az 
alany fogalmának lényegéhez tartozik, vagy pedig az 
állítmány az alannyal csupán tényleg van összeköt-
tetésben. Ez az összes ítéleteknek megfelelő fölosz-
tása. Ha Kant zokon veszi az analyticus Ítéletektől, 
hogy csak magyarázó ítéletek, ez, nem tekintve, hogy 
nem igaz, a legszintelenebb nominálizmus. 

2. «Syntheticus a priori Ítéletek valóban léteznek.» 
Ezen állításának igazolására Kant utal arra, hogy a 
mathematikában, fizikában és metafizikában, me-
lyekre minden más tudomány visszavezethető, van-
nak syntheticus a priori Ítéletek. Például a mathe-
mat ikában : Két pont között az egyenes vonal a 
legrövidebb ; vagy : 7 + 5 = 12. Kant szerint egyik 
példában sem foglalja magában az alany az állít-
mány fogalmát, hanem az állitmányt csak a szer-
kesztés, vagy a számlálógép szemlélete folytán tulaj-
donít juk az alanynak ; az ítélet tehát egyszerre syn-
theticus és a priori ítélet. A fizikából Kant különösen 
az oksági elvet választja példának, míg a metafiziká-
ból a létezést kifejező ítéleteket. Mindezen példákról 
azonban m á r régen bebizonyították, hogy ezek nem 
syntheticus a priori ítéletek. így : — két pont között 
az egyenes vonal a legrövidebb — ezen ítéletben az 
állítmány az alany fogalmában m á r benne van ; az 
egyenes vonal már fogalmánál fogva semmi kerülőt, 
kitérést nem tesz, tehát m á r fogalmánál fogva a leg-
rövidebb ; a mértani Ítélet tehát analyticus, nem 
pedig syntheticus. Ugyanez áll Kant számtani pél-
dá já ró l : 7 + 5 = 12. Az állitmányt itt sem csupán a 
szemlélet miatt tulajdonít juk az alanynak, mert ha 
tudjuk, mennyi 7 + 5, fölbonthatjuk e számokat, más-
ként és másként csoportosíthatjuk, vagy egyetlen 
számmá (12) vonhat juk össze, mindig ugyanannyit 
fognak jelenteni. Kant a fizikában is olyan szeren-
esétlen, hogy analyticus Ítéletet, az okság elvét veszi 
syntheticus a priori í téletnek; mert itt is az alany-
fogalom, «a mi létrejön», lappangva magában fog-
lalja az állítmányfogalmat, az «okot». Világos, hogy 
«a mi létrejön», nem magától van, hanem valami 
mástól és ezt a másikat nevezzük mi épen «ok»-
nak. Végiil a létezést kifejező metafizikai ítéletek 
syntheticus a posteriori Ítéletek ; egyedül Istennél 
tartozik a lényeghez a létezés, minden más dolognál 
ezt a posteriori kell megismernünk. Kant tehát nem 
tudott egyetlenegy syntheticus a priori ítéletet sem 
említeni, a mely a bírálatot kiállhatná. 

II. 

3. «Miként lehetségesek a syntheticus a priori 
ítéletek'?» Kant velünk együtt megkülönböztet érzéki 
és szellemi képességet, melyekkel ismereteket sze-
rezhetünk. Szerinte minden ismeret elemei az anyag 
és a forma. A dolgok bizonyos érzést keltenek érzé-
keinkben (az ismeret anyaga) ; ezen érzésre rohan 
mintegy érzéki megismerő képességünk leshelyéről 

két forma : tér és idő, melyek arra kényszerítenek 
bennünket , hogy érzéki észrevételeinket térben és 
időben szemléljük. A gondolkodó alanyon kívül nincs 
sem idő, sem tér ; ezek csak alanyi járulékok a meg-
ismerés folyamatánál. Érzéki észrevétel + tér és időt 
nevezi Kant tüneménynek; erre és csakis erre alkal-
mazza aztán az emberi szellem a maga részéről is 
alanyi formáit , a kategóriákat, Kant fogalomköreit. 
Térnek és időnek elválaszthatatlansága tőlünk Kant 
szubjektivizmusának a lapja ; de előadó kimutat ja , 
hogy ez gyenge alap. Kant maga is ar ra törekszik, 
hogy tér- és idő-elméletét minden oldalról meg-
okolja. Itt ad juk főbb bizonyítékait, előadónak hatal-
mas szónoki tehetséggel fölöttük gyakorolt cáfoló 
bírálatával együtt. 

a) «Gondolatban a dolgoktól mindent el tudok 
vonni, még saját magukat is, csak a tért és időt 
nem. Tér és idő tehát, mint alanyi formák, lelkem-
től elválhatatlanok.» De ezen érvelésnek épen ellen-
kezőjét mutat ják a tények, mert mi tényleg elgon-
doljuk a pillanatot, mely nincs időben és kiterjedése 
sincsen. Az üres tért és üres időt nem tudjuk lel-
künkben előteremteni, ábrázolni, mert az előteremtés, 
ábrázolás annak visszaidézése, a mit észleltünk; az 
üres tért és üres időt pedig nem tudjuk észlelni, 
hanem csak ésszel, elvonás folytán fölfogni. Ez a 
pontos megkülönböztetés kikerülte Kant figyelmét. 
Kantnak, mint bölcselőnek, ez érvelésében legkevésbbé 
bocsátható meg, hogy a gondolkodástannak legele-
mibb szabályait nem vette figyelembe. Bizonyítás-
m ó d j a : lelkemben vannak érzéki formák, idő és tér, 
tehát ezek lelkemen kívül nem léteznek, teljesen 
hasonlít a következőhöz: Európában vannak em-
berek, tehát Európán kívül nincsenek emberek. 

bj «Minden érzéki észrevétel már előre föltételez 
tért és időt. A dolgokat mindig mint tér- és idő-
belieket vesszük észre; az érzéki tapasztalás tehát a 
térbeli szemléletnek eredménye, nem pedig ez ered-
ménye az érzéki tapasztalásnak.» Kant ezen érvben 
is csak játszik a gondolkodástannal ; álokoskodása 
a következő : Tér és idő föltételei a megismerésnek ; 
tehát ezek csak alanyi, lelkemben létező dolgok. 
Ugyanígy mondha tnók : Atyám föltétele létemnek és 
így megismerésemnek, i smerete imnek; tehát atyám 
csak valami alanyi, a mi lelkemben létezik. Téves 
továbbá Kantnak ama véleménye, hogy a dolgokat 
először mint kiterjedteket és időbelieket gondoljuk 
el. A dolgoknál legelőször is létezésüket vesszük 
észre, még pedig először egészen határozatlanul, mint 
«valamit». Ezután következnek csak a pontosabb 
meghatározások. Aztán ha tér és idő csupán alanyi 
formák, hogyan van, hogy csak látó és tapintó, nem 
pedig halló, ízlő- és szagló érzékeink veszik észre a 
dolgokat ki terjedteknek és időben levőknek? Kant 
szubjektivizmusa e kérdést nem tudja megoldani. 

Kant eddig főképen a tér és idő aprioritása 
mellett küzdött, a következőkben pedig azt akar ja 
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kimutatni , hogy a tér és idő nem fogalmak, hanem 
szemléletek. 

c j «A tért és időt ha tá r nélkül, végtelen nagyok-
nak vesszük észre. De egyetlen fogalmat sem gon-
dolhatnánk ilyennek. A tér és idő ábrázolása tehát 
bennünk eredetileg a priori szemlélet.» Kant megint 
olyat mond, a mi nem egyezik meg a tapasztalattal. 
Mi a tért nem végtelen nagyságúnak tekintjük. Min-
den tér-szemlélet határolt s végre a vég nélkül való 
tér tényleg épen nem található, nem szemlélhető, 
hanem sok egyes megfigyelésből elvont fogalom. 

dj «Különbséget teszünk jobb és bal, fönt és 
alant között. E különbségeknek meghatározását adni 
nem lehet. Ezek tehát nem a tér-fogalmon, hanem 
a tér-szemléleten alapulnak.» Kant belátja, hogy 
ezen említett különbségek nem foglalnak el ön-
magukban véve szigorúan meghatározott tért, hanem 
csak a térnek minden egyes esetben külön meghatá-
rozott, viszonylagos részét. Ezek valóban szemléletet 
tételeznek föl, de a tér-fogalmat ez ellenvetés nem éri. 

ej «A mértani tudomány általános érvényű, sziik-
ség'képeni mondatokat tételez föl. A tér-fogalmak 
elfogadásánál a mértani mondatok csak analyticus 
vagy magyarázó Ítéletek, tehát nem tudomány. Kény-
telenek vagyunk hát tér-szemléletet követelni, még 
pedig a priori, mert a tapasztalati Ítéletekben (a pos-
teriori) nincs meg az általánosság és sziikségképeni-
ség jellege.» Ez utolsó állítás megint nem így van 
a valóságban, mert igenis a tapasztalat folytán is 
el juthatunk általános érvényű és szükségképeni tények-
hez, igazságokhoz. Az alanyi formákhoz, az időhöz 
és térhez való hátrálás épen nem menti meg a mér-
tan tudományos biztosságát, mert itt ez alanyi for-
máknak egyáltalában semmiféle valóság sem felel 
meg a külső világban. Térnek és időnek tőlünk való 
elválaszthatatlanságával a természet kutatása csak 
csalóka játék lesz, mert hiszen a természettudomány 
csakis oly dolgokkal foglalkozik, melyek tényleg tér-
ben és időben vannak. Továbbá miért különböz-
tetünk meg valamely 12 órás utat egy négy órástól, 
ha sem az egyik, sem a másik nem valóság? Miért 
különböztetünk meg multat, jelent és jövőt, ha mindez 
a valóságban semmi ? 

Kant transcendentalis széptana a legelemibb 
fontos kérdésekben nagy ignoramus-szal végződik : 
«Nem tudjuk». 

I I I . 

Miként az érzéki, úgy az értelmi ismeretekben 
is Kant alanyi formákat követel ; de ezen értelmi 
formák csak azon ismereteknél vannak meg, melye-
ket érzékeink szolgáltattak. A mi érzékeinkre nem 
hat, azt nem ismerheti meg az értelem. Ezért nem 
ismerhet jük meg a szellemi és természetfölötti dol-
gokat. (Agnoszticizmus.) Az értelmi formák a 12 
fogalomkör, különbözve mennyiség, minőség, viszony 
és módozat szerint. Ha valamit szemlélünk, e szem-

lélettel mindjár t egyesül valamelyik fogalomkör. Pél-
dául ezen szemlélethez: Ha a Nap süt, a kő föl-
melegszik, hozzájárul az okság értelmi fogalomkörre 
és okozati Ítéletet alkot belőle: Mivel a Nap siit, a 
kő fölmelegszik! De miért marad el ezen fogalom-
kör más esetekben, pl. a következő szemléletnél: Ha 
a Nap süt, az ember sétál? 

Előadó aztán a következőkben alaposan meg-
bírálja Kant ismeret-formáit . 

Kant saját eszével megvizsgálja, hogy az ő elméje 
a magán — Kanton — kívül létező dolgokról sem-
mit sem tud megismerni. De hogyan tudja ezt az ő 
elméje, ha egyszer magán kívül semmit sem i s m e r ? ! 
Elméje azt m o n d j a : nincs metafizika; maga pedig 
folyton metafizikát hajhász. Kant aztán az aprioritást 
úgy fogja föl, mint általános érvényű alanyiasítást. 
Már pedig ezek teljesen különböző fogalmak. El-
fogadva a fogalomköröket, hogyan tudja Kant, hogy 
ezen fogalmaknak rajta kívül semmi sem felel meg? 
Azt mondja , hogy a tárgyiasítás már eleve meghatá-
rozott összhang volna ; de ennek épen az ellenkezője 
igaz. Ha az aprioritás — Kant szavai szerint — 
egyenlő volna az alanyiasítással, akkor minden egy 
megfoghatatlan zűrzavar volna, összhang nélkül. 
Miért kell valamely személynek, a kit ismerek, mindig 
ugyanazon nagyságot tulajdoní tanom ; bizonyos meg-
határozott időtartamot ismét mindig «egy év»-nek 
v e n n e m ? Mint van ez, ha minden csak alanyi, kívül-
ről semmi sem kényszerít? Továbbá ha minden íté-
letünk csupán alanyi ítélet, minden tudomány mái-
alapjában összeomlik, mert az a céljuk, hogy tárgyi 
ítéleteket mondjanak , nem alanyiakat. Nem a lel-
kemben levő fogalmak igazodnak a nehézkedési tör-
vény szerint, hanem a térben levő tárgyak, melyek 
e fogalmaknak megfelelnek. Kant azt mondja , hogy 
a dolgokról ra j tunk kívül semmit sem ismerhetünk 
meg; és ugyranaz a Kant állítja ezen dolgokról léte-
zésüket, okságukat, összetettségüket, térben és időben 
egymás mellé és egymás után következésüket stb. 
Hogyan állíthatja ő mindezeket, ha ezekről semmit 
sem lehet megismerni ? Végre ha minden csak alanyia-
sítás, miért kell hát meghatározott fogalmakat ismé-
telten mindig meghatározott jelenségekkel összekap-
cso lnunk? Miért képzeljük a Napot mindig az égen, 
a fákat a földön stb.? Mindez annak a jele, hogy 
nemcsak egyetlen világ létezik : bennünk, hanem van 
egy másik világ is, r a j tunk kívül. 

Kant azzal dicsekedik, hogy a megismerés terén 
Kopernikus munká já t tökéletessé tette. Ez az össze-
hasonlítás azonban teljesen rossz, mert Kopernikus 
a homályt eloszlatta s az igazságot föltárta, Kant 
pedig szétrombolta az igazságot és meghagyta a ho-
mályt, a látszatot. 

IV. 

Kant elmélete szubjektivizmus, Aristoteles tana 
objektivizmus, t. i. hogy van külső világ. Minden 
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ismeretünk érzékléssel kezdődik. Az érzéki ismeret-
ben a külső világ némileg visszatükröződik; ettől 
nem tudunk megszabadulni. Természet tudomány 
lehetetlen volna előzetes föltételek nélkül ; de épen 
ebben a tudományban tűnik ki, mily pontosak tudunk 
lenni a külső dolgok mérésében. Előadó fölhívja a 
figyelmet ama körülményre, hogy pl. az alagutak 
építésénél bámulatra méltó pontossággal ki lehet 
számítani előre a hegy két oldalán megkezdendő 
fúrások találkozási helyét a hegy gyomrában ; vagy 
hogy Leverrier miként tudta kiszámítani az Uranus 
létezését. 

Mi az alapja a hitelnek az érzéki észrevevésnél? 
Előadó különbséget tesz a testeknek kiterjedése és 
többi érzékelhető tulajdonsága között. A kiterjedés-
nek raj tunk kívül kell léteznie úgy, a mint észre-
vesszük. Tapintás és szemmérték itt egyeznek, ellen-
őrzik egymást. Ép úgy láthatjuk, hogy az állatok is, 
mint mi, észreveszik a testek kiterjedését. A mi a 
többi érzékelhető tulajdonságot illeti, a bölcselők a 
legújabb fizika alapján most az úgynevezett hatás-
nem pedig az ábrázolás-elméletet fogadják el. A külső 
dolgok eszközlik bennünk csupán a szin, hang stb. 
érzetét. 

Az értelmi ismeretre vonatkozólag Aristoteles kü-
lönösen kettőt állít : 

1. Az értelmi ismeret az érzéki ismeretnél kez-
dődik. Az értelem az érzékektől veszi tárgyát, a mit 
igen sok tény igazol. Már az is emellett bizonyít, 
hogy az értelmi tevékenység függ az idegrendszertől. 
Mindenki tudja, hogy az idegrendszernek, különösen 
az agynak háborítása, megsértése, mekkora hatással 
van a szellemi életre. E jelenséget csak úgy lehet 
megmagyarázni, ha elfogadjuk, hogy az érzéki ismeret 
az értelmi ismeretnek alapja. Továbbá, hogy minden 
fogalomhoz bizonyos képzeleti képet szoktunk kap-
csolni, ismét az bizonyítja, hogy az értelmi ismeret-
nél az érzékeket is foglalkoztatjuk. Gyakorlatilag 
érvényesül s mindinkább bebizonyul az aristotelesi 
alapelv a gyermekek tanításánál mind nagyobb tért 
hódító szemléltetve oktatásban. A nyelvtudomány is 
bizonyítja Aristoteles igazát, mert a magasabb fogal-
makat kifejező szavak alapjelentésük szerint erede-
tileg érzéki dolgokat fejeznek ki, a mint előadó ezt 
érdekes példákban mutatta be ; pl. a latin Deus, 
Isten, a dio szóból származik, melynek eredeti jelen-
tése fénylő, ragyogó. 

2. Az ér telemben vannak általános, elvont fogal-
mak. A gondolkodás — kutatás, út. Hogy valamit 
megértettünk, az azt jelenti, hogy a lélek, az ész 
megnyugodott, elérte, megérintette, a mit akart, 
keresett. A célnak, melyhez az ész elérhet, valami 
föltétlennek, idő és tér fölött állónak, általánosnak 
kell lennie : ilyenek elvont fogalmaink. De ezzel 
ismeretünk már némileg hasonló az Isten-ismerethez. 
Isten ismerete mindennél sajátosabb, nincs időhöz 
és térhez kötve. 

Hogy csakugyan alkothatunk ilyen általános 
fogalmakat, muta t ja már az a tudat, hogy vannak 
fogalmaink, melyek helyben és időben nem határoz-
hatók meg, mint pl. az ember fogalma. A nyelvnek is, 
gondolkodásunk tükrének, igen sok elvont kifejezése 
van az általános fogalmakra, mint : fa, virág stb. 

Mivel ismeretünk a tárgyakból indul ki, azért 
minden tárgy alapul szolgál a következő vizsgáló-
dásokra. Ez a körülmény nagy jelentőségű az Isten 
létezésének bebizonyításában; ezért mondha t juk 
Archimedes-szel : A biztos igazságnak ra j tam kívül 
csak egyetlen szilárd pont já t adjátok meg nekem és 
én ezen el tudok ju tni Istenhez. Nietzsche ezt nagyon 
jól tudta ; azért nem nyugodott meg, míg csak az 
utolsó igazság is meg nem semmisült. Innen az ő 
hírhedt m o n d á s a : «Semmi sem igaz!» 

Egyik oldalon van tehát a scholastica tárgyiasí-
tása, a másik oldalon Kant alanyiasítása, benn-
maradás elmélete. Ez ad nagy jelentőséget e két 
bölcseletnek. Münchenben Prantl joggal mondhat ta : 
«Minden bölcselő és bölcselet közül csak kettő 
marad meg, Aristoteles és Kant.» Ezért szoktak a 
kereszténység ellenfelei Kantra támaszkodni. A leg-
ú jabb bizonyíték erre a modernizmus, mely igazi 
Kant-féle módon alapít mindent az élményekre s 
magyarázza az emberi lélek, Isten, kinyilatkoztatás 
stb. keletkezését. 

Álmokat és jelenéseket látunk Kantnál, való-
ságot Aristotelesnél. Melyik fog győzni? Győzni fog, 
nem Kantnak egyéni álma, hanem Aristoteles szikla-
szilárd tárgyi igazsága. Győz a tudomány, mely való-
ságon alapul és nem a képzelődések, melyeket ma-
gunkból a lakí tunk; mert mi kezeskedhetik arról, 
hogy gondolkodásunk általános érvényű és szükség-
képeni? Mindenkinek új ra kellene megteremtenie a 
tudományt ! Győz a látszat fölött az igazság sziklája, 
a melyen és a melyhez mi állunk. 

Schwarzenbachi Vilmos. 

Verencrendi hitszónokok a XV és XV J. szá-
zadban. 

Immár három kézből is bir juk a hazai katho-
likus prédikáció történetét. A há rom földolgozás 
közül azonban még a legterjedelmesebb és legbecse-
sebbik, Mihalovics Ede dr. monogral iája 1 se tarthat 
számot a teljességre. S ez természetes is. Alapvető 
munkával van dolgunk, melyhez a szerzőnek maga-
magának kellett az anyagot összehordania; nem 
támaszkodhatott korábbi földolgozások megállapo-
dott eredményeire, szóval nem járhatot t taposott 
ösvényeken. Ily körülmények között csak természe-
tes, hogy összefoglaló munkában nem terjeszkedhe-
tett ki minden apró-cseprő adatra. 

1 A katholikus prédikáció története Magyarországon. 
I. köt. Budapest, 1900. II. köt. U. o. 1901. 
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Ha még vannak itt-ott hézagok a hazai prédi-
káció történetében, ezt mi a kész monográfiákon 
m á r könnyebb szerrel vesszük észre. Hordjuk hát 
össze a még hiányzó adatokat, hogy minél teljesebb 
megvilágításban álljon előttünk a magyar egyházi 
szónoklat fejlődésmenete. 

Ezúttal igénytelen adalékokkal óhajtok szolgálni 
a hazai prédikáció történetéhez. Nevezetesen rá aka-
rok mutatni néhány ferencrendi hitszónokra, kiket 
a hazai prédikáció eddigi történetírói hallgatással 
mellőznek. Ezen ismeretlen hitszónokok : Szent-
miklósi Mihály, Soproncai István, Szegedi György és 
Újlaki Imre ; valamennyien jeles szónok hirében 
állottak kortársaik előtt. Prédikációik, sajnos, nem 
maradtak ránk, csupán hirüket-nevüket örökítették 
meg a rendi krónikák. 

1. Abból a korból a szigorúbb rendtar tású 
Ferencrendiek (obszervánsok) közül csupán a XV. 
századi magyar szónoki triász két nevezetes tagjá-
nak, Temesvári Pelbártnak és Laskai Ozsvátnak bír-
juk a prédikációit. Műveikről feladatukhoz képest 
elég részletesen beszámolnak a hazai prédikáció 
történetírói, lia mindjár t nem is vázolnak róluk tel-
jes képet. Tévedéseik és hiányaik közül miegymásra 
rá kell muta tnunk. 

Meglepő, a mit például Kudora János 1 mond 
Temesvári Pelbár t ról : «előszeretettel csügg a magyar 
népen, ennek kíván első sorban szolgálni, ezért 
gyűjti össze és dolgozza át a Codexek összes magyar 
prédikációit.» Ugyan úgy-e? Kódex-i rodalmunknak 
számos prédikációja egyszerű fordítás vagy szaba-
dabb átdolgozás Temesvári Pelbárt műveiből ; ámde 
ezeket a magyar prédikációkat korántsem Pelbárt 
dolgozta föl, hanem névszerint ismeretlen szerzete-
sek, még pedig többnyire jóval Pelbártunk halála 
után. Ha m á r Temesvári Pelbártnál tartunk, föl-
említem azt is, hogy az «Expositio Psalmorum» cimű 
munká já t Rézbányay József dr, tévesen sorozza 2 az 
erkölcsi példagyűjtemények közé; ellenben Laskai 
Ozsvát példatáráról nem vett tudomást. 

Laskai Ozsvátnak prédikáció-gyűjteményeit pré-
dikációnk történetírói köziil egyik se sorolja föl tel-
jesen. Nevezetesen nagyböjti prédikációira nem árasz-
tanak kellő világosságot. Laskai Ozsvátnak kétrend-
beli nagyböjti szentbeszéd-sorozata maradt reánk : 
«Quadragesimale Bigae salutis» (első kiadása Hagenau 
14ii8.) és «Quadragesimale Gemma fidei» (Hagenau 
1507.). Ezek közül Kudora 3 nem ad számot a «Gemma 
fidei» gyűjteményről, Mihalovics4 pedig a «Quadra-
gesimale Bigae salutis» kötetről. E tekintetben a két 
monografia kölcsönösen kiegészíti egymást. Talán 

1 A magyar katholikus egyházi beszéd irodalmának ezer-
éves történeté 896—1896. Budapest 1902. 69. 1. 

2 Az egyházi szónoklat egyetemes története. I. köt. Esz-
tergom 1904. 154. 1. 

3 I. m. 68. 1. 
* I. m. 243. 1. 

Bézbányay segít a hiányon ? Korántsem. Bézbányay 1 

pláne tisztára összetéveszti a kétféle prédikáció- gyűj-
teményt. Mihalovics nyomán ő is csak a «Gemma fidei» 
gyűjteményről tesz említést, de a mit aztán elmond 
róla, hogy tudniillik 43 szentbeszédet foglalna m a -
gában, az bizony épenséggel a hallgatással mellőzött 
«Quadragesimale Bigae salutis» kötetre illik rá. 

Egyéb jelentéktelen tévedéseiktől ezúttal el-
tekintve, az eddigelé elfeledett hitszónokokra térek át. 

2. Szentmiklósi Mihály. (Michael de Sancto 
Nicolao.) Eletéről igen keveset tudunk. Mint egyete-
met végzett egyházi férfi, a doktorátus elnyerése után 
lépett be szent Ferenc rendjébe. Temesvári Pelbárt-
nak volt kortársa és hozzáméltó elődje a theologiai 
lektorságban. Bányai Ferenc tartományfőnöksége ide-
jén, 1481 —83-ig Esztergomban tanította a rendi fia-
talságot. Ha szószerinti értelemben akarnók venni a 
rendi krónikák idevágó följegyzéseit, úgy főleg dog-
matikát tanított. Rendjének krónikásai a jeles szó-
nokok sorában említik. Különös dicsérettel emlékez-
nek meg továbbá a krónikák rendkívüli alázatossá-
gáról és szerzetesi egyszerűségéről.2 

Szinte kísértésbe esik az ember, vájjon Szent-
miklósi Mihályt nem kell-e egy személynek ven-
nünk az említettem szónoki triász kimagasló tagjá-
val, Magyarországi Mihállyal (Michael de Hungaria), 
kinek élete körülményeit egyébként meglehetős ho-
mály födi. Szentmiklósink szintén fráter Michael, 
doktor is, jeles prédikátor is s hozzá ugyanazon 
időben élt, melybe Michael de Hungaria működését 
helyezi az irodalomtörténet. Vájjon ennyi egyezés 
egymagában följogosít-e a két Mihály azonosí tására? 
A magam részéről óvakodom Szentmiklósi Mihályt 
azonosítani a szóbanforgó Magyarországi Mihállyal. 
Azon fordul meg a kérdés, vájjon ferencrendi volt-e 
Michael de Hungaria, a Sermones XIII. nevezetes 
szerzője, vagy se? Egyes írók csakugyan ferencrendi-
nek mondják , de ezeknek véleménye Czvittingerre 3 

vezethető vissza, a ki tudvalevőleg tisztára össze-
téveszti Magyarországi Mihályt Laskai Ozsváttal. Álta-
lánosabb az a vélemény, hogy dominikánus volt. 
Igaz ugyan, hogy a Domonkos-rend krónikái nem 
tudnak ró la ; ámde abból a körülményből, hogy pré-
dikációinak későbbi kiadásaihoz következetesen do-
minikánusoktól származó művecskék já ru lnak füg-
gelék gyanánt, bátran következtethetjük, hogy ő maga 
is dominikánus volt.4^ Ez az egyik ok, mely vissza-

1 1. m. 157. 1. 
2 De Fratre Michaele Doctore. Tempore Fratris Francisci 

de Bánya, qui successit praedicto Fratri Gabrieli de Pály, 
fuit quidam Fráter Michael de Sancto Nicolao, existens adhuc 
etiam in habitu saeculari Doctor, qui erat mirae simplicita-
tis, et humilitatis, et in Conventu Strigoniensi Fratribus ad 
id aptis legebat sententias. (Toldy: Analecta monumenta. I. 
pag. 250.) 

3 Specimen Hungáriáé Literatae (Nyom. Altdorfban 1711.) 
pag. 395. 

* Kath. Szemle 1902. évf. 857-58. 1. 
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lart attól, hogy Szentmiklósi Mihályt egynek vegyem 
a kérdéses Magyarországi Mihállyal. A másik, ha 
mindjár t nem is valami döntő érv az, hogy a ferenc-
rendi krónikák, bár jeles szónoknak mondják Szent-
miklósi Mihályt, mélységesen hallgatnak arról, hogy 
prédikációi nyomtatásban megjelentek volna ; holott 
Temesvári Pelbárt és Laskai Ozsvát nyomtatásban 
megjelent prédikáció-gyűjteményeiről eléggé ponto-
san beszámolnak. Ezeket a körülményeket hozha-
tom föl föntebbi nézetem támogatására. S ezzel vé-
geztünk is Szentmiklósi Mihállyal. 

,3. Soproncai István. Tipikus alakja a fegyelme-
zett életű szerzetesnek. Rendtársai és világi ismerősei —• 
úgymond a krónika 1 — egyaránt kedvelték, becsül-
ték. Kiváló egyházi szónok volt. Sárosi Bertalan 
halála után rendtársainak bizalma őt emelte a tar-
tományfőnökségre, mely tisztel egyfolytában h á r o m -
ízben (1491—1497.) viselte. Tisztes aggkort megérve 
halt el Újlakon, mint kusztosz a jubiláris 1500-dik 
esztendőben. 

Soproncai István tar tományfőnöksége idején fő-
leg a magyar Ferencrend kétféle ágának áldatlan 
testvérviszálya foglalkoztatta a kedélyeket. Napiren-
den voltak a súrlódások, kolostorok elfoglalása asze-
rint, hogy a szigorúbb rendtar tású obszervánsok2 

vagy a konventuális minori ták kerekedtek-e fölül. 
A viszálykodás folyamán ismételten fölmerült a küzdő 
felek közt az unió eszméje is. Ez a kérdés dolgot 
adott az 1500. évi rákosi országgyűlésnek is. Ezúttal 
a konventuál isoknak sikerült megnyerniök a főurak 
pártfogását, míg az 1480—81-iki unió-kísérlet alkal-
mával Mátyrás király az obszervánsokat támogatta.3 

A főnemesek a rákosi gyűlésen tudtára adták az 
obszervánsok főnökének, Laskai Ozsvátnak, hogy ha 
nem haj landók az uniót megkötni, el lehetnek ké-
szülve arra, hogy az országból kiűzik őket. Laskai 
Ozsvát az erős hatás nyomása alatt kénytelen-kellet-
len meg is kezdte a béketárgyalásokat. Ekkor tette 
a jó öreg Soproncai István azon emlékezetes kijelen-
tést, hogy ő az egyesülés dolgában sem a király, 
sem az ország parancsának nem engedelmeskedik, 
hanem készebb elhagyni a hazát.4 Ezért a mondá-
sáért naiv hangon megleckézteti Soproncai Istvánt a 
konventuálisok krónikája.5 

1 Toldy : op. cit. pag. 251—52. Fridrich : História seu 
compcndiosa deseriptio Provinciáé Hungáriáé Ordinis Mino-
rum S. P. Franc isc i . . . titulo sanctissimi Salvatoris. Cassoviac, 
MDCGLIX. P. I. pag. 14. 

2 Magyar néven : cseri barátok. Pázmány korában fa-
talpú barátoknak liivták őket. 

3 Monumenta Vaticana Hungáriáé. S. I. T. VI. pag. 
260—61. 

4 Toldy : pag. 251-52. Fridrich, P. I. pag. 14. («Nec 
Regi, nec Regno in hac unione obediens ero, sed pro sancta 
Observantia de Regno Hungáriáé exire paratus sum.») 

5 Knáisz : Chronologo-Provinciale ordinis ff. Minorum 
s. Francisci Conventualium Provinciáé n u n c . . . S. Elisabeth 
Reginae nuncupatae. Posonii, MDCCCIII. pag. 250—51. 

Ez a nevezetes mondása volt egyúttal a hat tyú-
dala Soproncai Istvánnak. Benne Szienai szent Ber-
nardin és Kapisztrán János reformjához igazán 
körömszakadtáig ragaszkodó szerzetesre ismerünk s 
ez tiszteletreméltóvá teszi előttünk az ő alakját. 

4. Szegedi György. Epen csak annyit tudunk 
róla, hogy jeles hitszónok volt. Működéséről már 
nem számol be a krónika. Csak azt találjuk föl-
jegyezve róla, hogy Pécsváradi Gábor főnöksége 
idején (1509-1511.) ragadta el az élők sorából a 
rettenetes pestis, mely a cseri barátok sorait is meg-
tizedelte. Kívüle még a rendnek jelesei közül a 
következő atyák estek áldozatul a pestis pusztításá-
nak, úgymint : Nyári Balázs, egykori tartományfő, 
Kaproncai Bonaventura, volt budai gvárdián, és 
Poroszlai István.1 

5. Újlaki Imre.2 A világi papság kebelében 
kezdette meg munkálkodását az Úr szőlőjében. 
Mint főesperes lépett be azután szent Ferenc rend-
jébe. Az Üdvözítőről nevezett rendtar tomány 1599-
ben, a gyöngyösi káptalanon, főnökévé választotta, 
mely tisztéi 1602-ig viselte. 1605-ben, a hradisti 
káptalanon, másodízben is megválasztották tar tomány-
főnek; megbízatása 1608-ban jár t le. Előzőleg mint 
szakolcai gvárdián Bocskay hadai előtt kénytelen volt 
1605-ben a morvaországi Hradistba menekülni , hol ép 
abban az esztendőben szerzett kolostort az Üdvözítő-
ről nevezeti magyar rendtar tomány. Ennyi a száraz 
életrajzi adat Újlaki Imréről, a kiváló hitszónokról. 

A gyöngyösi ferencrendi könyvtárban két ős-
nyomtatványt találtam, melyek annak idején Újlaki 
Imre tu la jdonát képezték. Az egyik Hugo a S. Caro 
szentirásmagyarázatának egy részlete: «Postilla super 
Psalterium.» (Venetiis 1496.) Ez a könyv 1577-ben 
került Újlaki Imre birtokába.3 A másik ősnyomtat-
vány : «Lavacrum conscientiae.» (Aug. — Vind. s. a.)4 

Mindakettő a lkalmas forrásmunka a prédikációk 
készítéséhez. 

Ennyiben óhajtot tam beszámolni az elfeledett 
ferencrendi hitszónokokról. Legalább a nevüket 
becsüljük meg, ha m á r prédikációiknak tanul-
mányozásától megfosztott bennünket az idők viszon-
tagsága. Tímár Kálmán. 

Jlz egyéniség elve. (v.) 
(Princípium individuationis.) 

Hanem egy gondolatol többfélekép is kifejez-
hetek. A járulékos elemek szinben, vonásokban módo-

1 Fridrich. P. I. pag. 19. 
2 Op. cit. P. I. pag. 38-39. 
3 Bejegyzés a tábla hátlapján : Ad usum Emericy Uwlakij 

concessus est hic liber per vrum concionatorem stephanum : 
de quinque Eccls. Nunc autem Jure ad me pertinet. Anno 
Uni. 1577. m. p. Kötése 1581-ből ; a táblán superexlibris : 
kontaminált E V kezdőbetűk és 1581. évszám. 

4 Bejegyzés : Ex lib : Rdj pris ministrj Fris Emerici 
Uylakj ordinis minor : de observan : An: dnj 1600. (fol. 2a.) 
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sulhatnak. Egy tájat télen és nyáron, napfényben vagy 
borongósan szitáló esőben is nézhetek. Egy fogalom, 
egy eszme eszerint más-más képet, egyéniséget tárhat 
elénk. Sőt az eszme mindig számtalan egyéniesítést 
tűr el. Az eszme köpenye alatt vannak tehát az 
egyének. Egység és sokaság találkoznak egymással. 
Melyiknek van valósága? Az egynek-e, vagy a sok-
n a k ? S mi a soknak az oka, az anyag-e, vagy az 
eszme? Más eredményre jutok, ha a valóságot, az 
igazságot keresem és — másra, ha a sokaság okát 
kutatom. 

Ha a jelenségeket nézem, mindegyiknek van egyé-
nisége, saját lelke, a maga levegője. Ha azokat ismerni 
vágyom, akkor a körvonalak háttérbe szorulnak s 
azt keresem, a mi lényegesnek, maradandónak tűnik 
föl. Az érzéki szemlélet az egyesnek ad előnyt; a 
fogalmi gondolkodás a közösnek. Melyiknek ad Plátó 
p r imär jelentőséget, mikor az egyedesítésnek elvét 
keresi ? 

Tagadhatat lan, hogy az eszme egy csoport egyes 
dologban jelenik meg és az ad nekik létet. S ha az 
egyes dolgokat viszont meg akar juk ismerni, megint 
az eszméhez fordulunk. Plátó, tudjuk, ezt akként 
magyarázta, hogy az érzéki dolgok körében az egy 
eszme elmosódik, de azért minden egyes dologban 
lényegileg ugyanaz az eszme van benne. Ebből az 
következnék, hogy az eszme az egyéniség nemzője. 

De mi annak az oka, hogy az eszme annyi szi-
lánkra oszlik? Maga az eszme, vagy az anyag? 
S melyik szempont ad e kérdésre választ: a termé-
szettudományos-e, a mely az egyedeket nézi, vagy 
az ismeretelméleti, a mely az igazságot keres i? 

Plátó a természettudományos szempontot kény-
telen volt elvetni, mer t az anyag szerinte «nem létező». 
A "nem létező» tehát a létezőnek oka nem lehet. 
Tehát csak ismeretelmélet és intuicio út ján oldhatta 
meg az egyéniség elvét s azt mondotta , hogy az 
egyéniség oka egyedül az eszme szétszóródása, annak 
a térben és az időben való megjelenése. 

Világos, hogy Plátó tana az anyag tagadásából 
ered, következőleg a fejlődésnek arra kellett irányul-
nia, hogy az anyag valami jelentőséget nyerjen. 

Az eszméket, mint láttuk, maga Plátó is később 
élettel, lélekkel, értelemmel és mozgással töltötte meg, 
úgy, hogy azok dinamikus elvekké változtak át. Energi-
ákká, anyag nélküli erőkké bővültek. A transcenden talis 
lét köréből leszálltak, de nem tudtak miben működni. 
Arisztotelész itt fogta meg a dolgot s innen indult 
ki az egyéniség keletkezésére vonatkozó nézete is. 

Először az anyag fogalmának adott pozitivebb 
alakot s azt mondotta, minden anyagnak van alakja. 
Az erő és anyag összetartoznak. Forma, erő nélküli 
anyag csak elvonás eredménye. A tapasztalatban 
a kettő összetartozik. Az alakra vonatkozólag Arisz-
totelész csak a szemlélet módjá t változtatta. Plátó 
felülről nézte a világot s úgy látta, minden felülről 
száll alá. Arisztotelész a földön foglalt el állást s 

úgy sejtette, hogy minden fölfelé törekszik. Az anyag 
és alak szakadatlan és emelkedő sorban, megfino-
mulva lendül fölfelé. Az alak a dolgoknak benső 
teremtő elve, mint cél gyúrja az anyagot. Az alak 
mindennek a lelke, entelechiája. Másrészt a meg-
finomult anyag az alak egyéniségére is befolyáso-
lólag hat. 

Plátó és Arisztotelész eszme-, illetőleg alak-
elméletei nem zárják ki, sőt egymást szépen kiegé-
szítik. Csak a szemléleti módban különböznek egy-
mástól. 

Magának az alaknak benső természetére is meg-
egyeztek. Mindkettőjük ismeretelméletében az alak 
faji fogalomnak felel meg, a mely alatt csak egyé-
nek vannak már. Csak akkor tértek el egymástól, 
midőn arról volt szó, hogyan aprózódik el ez a faj ; 
mint szóródik szét egyénekké? 

Arisztotelész okoskodása egyszerű. A faji jegy, a 
fogalom nem lehet az egyed egyéniségének oka, mert 
az egyéniség csak egy, az alak pedig a sokaság hor-
dozója. Tehát csak az anyag az egyéniség oka. Az 
anyag, a mely már nem semmi, hanem fejlődő va-
lami ; részekre oszlik és téri, illetőleg idői keretben 
mindig mint «ez» jelenik meg. 

Az alak ellenben, a mely az ismeretelméletben 
fogalom, ép oly mithikus jelentőségű Arisztotelésznél 
is mint Plátónál. Nem csak logikai, de ontologiai 
jelentőséggel is bir. Nem csak az értelem vonja ki 
azokat a dolgokból s nem csak az értelem kapcsolja 
össze elemeiket gondolati valósággá, hanem azok 
igenis valóságok, a mily valóság maga a faj mint 
ilyen. Ezt a fajt, ezt az általánost megismerni annyit 
jelent, mint az igazságot, mint a valóságot megis-
merni. Az egyest megismerni pedig mint a muló, a 
változó jelenségeket szemlélni. A mennyi tehát az 
igazság a faji fogalomban, annyi a valóság is. 

Plátó tehát az egyéniség keletkezésének okát az 
eszmében, Arisztotelész pedig az anyagban találta. 
Úgy az eszmének, mint az anyagnak értelmezése, 
benső természetüknek feltüntetése költői és mit-
hikus. Ez a mithikus szemlélet átment a középkorra 
is és máig sem veszett ki egészen. 

II. 
Az egyéniség kérdése a középkorban. 

1. A középkorban az egyéniség kérdése más vilá-
gításban került fölszinre. Az ókor első sorban koz-
mológiai szempontból tárgyalta a feladatot, hogyan 
különült el a nagy mindenség alakulása közben az 
egyén s csak azután irányította a figyelmét arra, mit 
i smerünk mi meg, midőn a dolgokat fölfogjuk: az 
egyest-e vagy az ál talánost? Mi képezi tudásunk-
nak biztos alapját : a muló jelenség-e vagy a mö-
götte élő eszme? 

A középkor kezdetben a nagy világtani szem-
pontokat nem ismerte. Más gondolatkörből bontako-
zott ki érdeklődése. A hitből, a melyet eszével is föl-
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érteni törekedett. S a tudásvágyból, a megértés 
utáni törekvésből, a logikából emelkedett föl a koz-
mologiai elmélkedéshez. Mestere Plátó volt, a ki az 
intuíciónak s a gondolkodásnak egyaránt szárnyat 
adott. Az ideák örök élete s azoknak e világban le-
csapódott érzéki élete mozgásba hozta a középkor 
fesledező szellemét. A látható világ mögött látta Isten 
örök gondolatait, azoknak színpompás és pazar j e -
lenségeit. Ezeket az eszméket, ezeket az örök igaz-
ságokat kell megismerni, ennél nemesebb feladat nem 
is lehet, mert egyszerre jut ta t ja el az ember igazság 
hoz és Istenhez. A világ tehát az eszméknek bányája, a 
melyből érzéseink és gondolkodásunk ut ján hozzuk 
felszínre a rejtett igazságokat. Nem látomások, nem 
is talán a lélekben szunnyadó eszmék előhívása u t ján 
fogjuk föl a mindenséget, hanem úgy, hogy érzé-
keinkkel kitöltjük lelkünk üres lapját s azokat gon-
dolkodás által valóban megértjük. 

Guillaume de Champeaux először állította föl a 
kérdést, hol keressük az igazságot ? Mi tükrözi vissza 
az igazságot? Az egyén-e vagy a f a j ? Vagy talán a 
n e m ? Az eszmék általános fogalmak, melyekből az 
egyéneknek kevés részük van. Az egyének az esz-
méknek csak egy-egy sugarát kapták. Az egész 
eszme a fa jban v a n ? Erre tanít a gondolkodás is, 
midőn egy csomó egyes adatból kell a valóságot, az 
általános igazságot kivonni. Fogalmakhoz is több 
egyes dolognak összevetése ú t ján jutunk. 

Ha tehát az egész igazság a fajban, az általá-
nosban van, nem lehet-e azt mondani , hogy az egyé-
nek csak az általánosnak, mint lényegnek, állagnak 
j á ru léka i? Ezt a kérdést vetette föl G. de Champeaux. 
A gondolat maga nagyon sikamlós volt. Minden faji 
fogalom egy nem alá tartozik, a mely megint egy 
még tágabb nemhez és így tovább, míg az ember 
eljut egy általános nemi fogalomhoz, egy oly ál-
laghoz, a melyhez az összes alatta levők mint 
já ru lékok tartoznak. Spinoza megtette ezt az utat 
egészen. 

Guillaume de Champeaux-t Abelard ellenvetései 
visszatartották s új szint adott tanításának. Minden 
egyénben — mondja van valami, egészen sajátos, 
egészen különleges, a mi Plátót Szókratésztól s meg-
fordítva, megkülönbözteti . De ha Piátóból kivonjuk 
a piátóit és Szokrateszből a szokrateszit, azonos ösz-
szeghez ju tunk s az a faj. Ha az emberben az eszes-
ségtől elvonatkozunk, megkapjuk az állatot. Az álta-
lános következőleg az, a miben a lények nem kü-
lönböznek. Lát juk tehát egyrészt annak az okát, 
miért élnek az egyes lények külön életet ; de meg-
ér t jük másrészt azt is, miért talál gondolkodásunk 
az egyénekben azonos vonásokat is. 

A nominal izmus ezzel szemben csak az egyé-
neknek tulajdonított értéket s az általános szavakat, 
fogalmakat pusztán a gondolkodás termékének nyil-
vánította, a mihez azonos a külvilágban nincsen. 

Trikál József dr. 

Óhitű és újhitű áramlatok a szocializmus 
eszmevilágában. (x 

(Különös tekintettel a magyar szociáldemokráciára.) 

VII. A szoc io lóg ia i kérdések. 

A társadalomtudományi kérdések közül főleg a 
következők foglalkoztatják a marxis tákat : a törté-
nelmi haladás törvényeinek, a családnak és a kommu-
nizmusnak a kérdése. 

1. A történelmi haladásnak főtörvénye Marx és 
Engels szerint az osztályharc törvénye. Az emberi -
ségnek egész múl t ja nem egyéb folytonos osztály-
harcok történeténél.1 A termelés mód ja t. i. ellentétes 
érdekű társadalmi osztályokat hoz létre. Minden 
ilyen osztálynak megvan a maga külön világ-
felfogása, «ideológiája» : külön joga, erkölcse, vallási, 
esztétikai nézetei. A gazdasági alapszerkezet változá-
sával ellentétbe kerülnek az egyes osztályok és harc 
fejlődik ki közöttük, mely politikai formát ölt. 
A küzdelmet ideológiai fegyverekkel folytatják : 
beszélnek jogról, hivatkoznak az igazságosság, mél-
tányosság, egyenlőség eszméjére; ámde mindezen 
jelszavak mögött ott lappanganak a gazdasági érdekek. 
Ezekről van tulajdonképen szó az osztályok harcá-
ban. Az eszményekre való hivatkozás csak üres dísz, 
őszinteség nélkül való frázishalmaz. Marxban főképen 
a francia forradalom s annak folytatása érlelte meg 
ezt az osztályharc-elméletet. Nagy nyomatékkal utal 
arra, hogy ott tulajdonképen gazdasági kérdésekről 
volt szó.2 Merész általánosítással, mellyel az ő iratai-
ban lépten-nyomon találkozunk, az emberiség egész 
történetéből egyetlen osztályharcláncolatot kovácsolt. 
A többi dolog, melyet a történetírók tárgyalnak, 
Marx szerint szót sem érdemel. Az osztálytusák 
hosszú láncolatának utolsó szeme a mai bourgeois-
és proletárosztálynak a harca. Korunk valódi törté-
netét ez a harc képezi. Mint minden megelőzőben, 
úgy ebben a küzdelemben is, írja Engels,3 gazdasági 
előnyökről van szó. A politikai ha ta lom csak eszköze 
a küzdő pártoknak ; a cél a gazdasági nyereség. 
Eszerint a történelemnek igazi hajtóereje az osztály-
harc, melyet csak a jövendő kommunizmus fog meg-
szüntetni. A kommunis ta társadalomban csak proletár 
lesz, de jómódú, boldog proletár, a ki lehetetlenné 
fogja tenni mindennemű új osztályoknak képződését. 

A történelemnek ilyen célzatos, egyoldalú ecse-

1 A Kommunista kiáltványban, Berlin, 1901., 9. 1. ezeket 
olvassuk : «Az összes eddigi társadalmaknak története tulaj-
donképen osztályharcoknak a története. A szabad ember és 
a rabszolga, a patrícius és a plebejus, a hűbérúr és a jobbágy, 
a céhmester és a segéd, szóval az elnyomó és az elnyomott 
örökös ellentétben állottak, szakadatlan, majd rejtett, majd 
nyilt harcot folytattak egymás ellen, oly harcot, mely minden 
esetben az egész társadalomnak forradalmi felfordulásával 
végződött, vagy a küzdő osztályoknak közös vesztét okozta.» 

2 V. ö. f. i. munkáját, Der achtzehnte Brumaire. 
8 Engels, Anti-Dühring, 107. 1. 
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telése igen alkalmas lázító eszköznek bizonyult ugyan, 
ám tudományos értékéről még a szocialisták sem 
maradhat tak sokáig tévedésben. Az újhi tűek m á r a 
történelmi material izmusról szóló vitában is elis-
merték az eszmei kulturtényezőknek fontos szerepét; 
je len kérdésünkben is tar tózkodnak az egyoldalú-
ságtól. Ok jól látják, hogy az ortodox Íróknak két 
osztálykategóriájába a társadalmi életnek egész tel-
jességét belepréselni nem lehet. Az emberiségnek és 
a kul turának fejlődése folytonos különzékülés, diffe-
renciálódás. A történelmi folyamat egyre kompliká-
lódik, a foglalkozásoknak, hivatásköröknek a száma 
nő. A gazdasági osztályok mellett nem szabad meg-
feledkezni a hatalmas államgépezetről, a vallások 
nagy szervezeteiről és a nemzeti eszméről, mely 
szintén konkrét intézményekben ölt testet. Ehez 
hozzá kell venni a tudományok és a művészetek 
szervezeteit, az iskolaügyet, az irodalmat, a sajtót, 
az emberbarát i és egyéb magánjellegű szövetkeze-
teket, vállalatokat, az embernek nemi- és kor-
különbségét, a város és a vidék kölcsönös viszonyát, 
a nagy elméket: s akkor szemünk elé tárul a társa-
da lomnak valódi képe, a kulturélet minden válto-
zatosságával, a különféle érdekcsoportok és csopor-
tocskák nagy tömegével és a kölcsönös viszonyoknak 
nagyszerű szövevényességével.1 

A polgári szociológusokkal együtt a revizionisták 
is szívesen elismerik, hog}7 az osztályharcok is nagy 
szerepet játszanak a történelemben. Ámde ez nem 
minden. Marxék a részből egészet csinálnak : pars 
pro toto. Amellett Bernstein helyesen hangsúlyozza, 
hogy még maguk a proletárok sem alkotnak teljesen 
homogén szervezetet. A harc tüzében ideig-óráig 
megfeledkeznek ugyan arról, a mi őket elválasztja, 
ám ha küzdelmüket némi siker koronázná, a bomlás 
folyamata azonnal megkezdődnék.2 

A legjobb érvekkel Baranowsky ingatta meg az 
osztályharc-elméletnek tekintélyét.3 Ő sem tagadja, 
hogy osztályküzdelem volt és van, ám, úgymond, 
Marxék ezen tagadhatatlan osztálytusáknak a termé-
szetét sem ecsetelik helyesen. Szerintük t. i. az 
osztályok harcában a Darwin-féle létért való 
küzdelem dúl. Pedig ez nem felel meg a valóságnak. 
Csupán a legszegényebbek harcolnak a merő létért ; 
a munkásságnak felsőbb rétegei a jobb, szebb, em-
berhez méltóbb létért folytatják harcaikat. A vagyo-
nos osztály meg épen nem aggódik a megélhetéseért. 
A hatalom vágya, a hegemónia az, a mi a vagyo-
nosabb réteget harcra tüzeli. Nagyon félreismerné a 
politikai küzdelmeket az, a ki azokban merő kenyér-
harcot látna. 

Azonkívül, mondja helyesen Baranowsky, a tör-
ténelemben eddig csaknem döntő szerepük volt a 

1 Bővebbet erről a kérdésről 1. könyvemben : Társadalmi 
kérdés és etika, 46. és kk. 11. 

3 Bernstein, i. m. 88. 1. 
3 V. ö. i. m. 110. és kk. 11. 

háborúknak. A mai ál lamoknak kialakulása háborús 
folyamatoknak az eredménye. Már most alig állít-
hat ja bárki is, hogy ezek a háborúk merőben gaz-
dasági érdekért folytak volna. Természetük sokkal 
bonyolultabb. A természetnépeknél, nemde, permanens 
állapot a háború. De vájjon osztályharcok-e ezek az 
örökös hadakozások ? Hiszen itt nem osztályok csap-
nak össze, hanem egész törzsek, népek, a melyek gaz-
daságilag oly nyomorultak, hogy kebelükben osztá-
lyok nem is képződhetnek. Aztán a lélekbúvár egyéb 
dolgokat is vesz észre. Az embernek egyik vele-
született sajátsága a háborús haj lam. Gross arra 
figyelmeztet, hogy csaknem minden emberi já téknak 
harc képezi lényegét. Az ember szereti a küzdelmet 
és keresi a veszedelmet. Már a kis gyermekek is 
háborúsdit játszanak. A gladiátori játékok, a közép-
kori lovagjátékok, a párba j mind ennek a háborús 
kedvnek nyilvánulásai. Ezen a ha j l amon kívül a 
bosszú, a hiúság, a dicsőség után való vágy is szítja 
a harci kedvet. A pásztornépeknek és a földmíve-
léssel foglalkozó népeknek harcaiban már nagyobb 
szerepe van az ökonómiai érdeknek, de azért a 
háborús okok között itt is a mot ívumoknak egész 
sorozata fedezhető föl. S vájjon a civilizált nemze-
teknek háborúival hogyan áll a dolog? A nagy 
háború, mint Saint-Simon, Comte, Buckle hang-
súlyozzák, csak ritka esetben j á r gazdasági előnyök-
kel, sőt az ipari haladásnak legnagyobb akadálya. 
S mégis: honnét az a nagy háborús kedv, mely 
időről-időre az egész nemzeteket, osztálykülönbség 
nélkül elfogja? A népeknek nagy összecsapásai, 
melyekről az ú jkor beszél, vájjon osztályharcok 
vol tak-e? Hiszen épen az a jellemző vonása az ily 
háborúnak, hogy benne egész nemzetek szolidárisán 
lépnek föl. Az összetartozandóság érzelme ilyenkor 
oly erőre kap, hogy az esetleges osztályellentéteket 
és súrlódásokat elnémítja. S az is tény, hogy a 
modern katona nem rabló ; ő a becsületért, a dicső-
ségért, hazájának szabadságáért, nagyságáért ontja 
vérét. 

A modern kapitalizmus, mondja Baranowsky, 
tagadhatatlanul éles ellentétbe állította napja inkban 
a tőkést és a proletárt s e két osztálynak tusája 
korunk történetének jelentékeny része. Ámde a m u n -
kásság jobblétéért folyó harc sem merül ki csujia 
osztályküzdelemben. Vannak erős munkásbará t moz-
galmak, melyek az osztályharcot átoknak tart ják s 
a modern ál lamok által eddig hozott munkás -
védelmi törvényeknek oroszlánrésze nem-szociálista 
emberbará toknak a műve. Jehlicska Ferenc dr. 

Nemzeti munka. <n.) 
Legnagyobb ba j pedig abban van, hogy nem 

törődtünk eddig eléggé az intelligenciával, vagy pe-
dig nem tudtuk kiismerni gondolatvilágát s alkalmas 
módon és eszközökkel közelébe férni. Ott van pél-
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dául a vasárnapi robotmunka a közhivatalokban, de 
meg másutt is, ez nyomja intelligenciánknak nagyon 
is tekintélyes részét; én nem gondolom, hogy ne 
lehetne vagy lehetett volna érdekében valami ered-
ményes mozgalmat indítani ; ha csak erre vonatkozó-
lag is valami kezdeményezés j ö n létre, bizonyos, 
hogy mellénk áll ennek tekintélyes része, mert be-
látja, hogy hol vannak igaz barátai s hova kell csat-
lakoznia ; így tehát ez a továbbiakra is bizonnyal 
kihatással lenne. Vagy nézem a hatalmas, szervezett 
szabadkőművességet. Csak a napokban dicsekedett 
egyik nagymesterük, hogy ők szolidárisak az egész 
világon s hogy páholyaikban a testvérek ezrei fára-
doznak, dolgoznak lelkesülten a jó erkölcs, haladás, 
a kultura, az emberi jogok, a gondolat és lelkiisme-
ret érdekében s nem jelszavakkal dolgozik, hanem 
tettekkel. Ök ezt dicsekvéssel merik nagyképűen el-
mondani , de mi így nem tudunk beszélni. Tudtunk-e 
eddig a páholyokkal szembeállítani valami intéz-
mény t? Hogy ez lehetséges ne volna, az lehetetlen! 
A páholyok az intelligenciát állítják velünk szembe, 
hát erre mi is törekedhetnénk. Hogy milyen alakban, 
azt most fejtegetni nem tartozik ide. A múl tban ki-
fejlett intézmény védte az Egyházat s még valamivel 
többet, mint a minőkkel dicsekszik a m á r említett 
nagymester, de ma nem tudunk, nem vagyunk képe-
sek megteremteni azt az intézményt, melyre szüksé-
günk volna. 

Értsük meg azokat a megfontolásra méltó sza-
vakat, miket Kránitz Kálmán veszprémi segéd-
püspök mondot t az ottani kath. kör ez évi közgyű-
lésén: «Tanuljunk tőlük védekező taktikát s mi is 
tömörül jünk különféle társulatokba. Minden társu-
lásuk ellen, állítsunk mi is társulatokat.» 

Ha erre törekszünk, akkor eggyel kevesebb 
vádolni valónk lesz intelligenciánk magatartása 
ellen. 

Lehetséges ezek után beszélni intelligenciánk 
megnyeréséről, vagy lemondjunk még a gondolatról 
is, hogy ez az intelligencia a mienk legyen, egyiitt-
érezve, összetartva dolgozzék? Lehet-e ezt a nem 
dolgozó, tétlen, közömbös intelligenciát, erős, tevé-
keny, nemzetet mentő munkába áll í tani? Erős, 
komoly törekvéssel úgy hiszem nem lesz sikertelen 
kísérlet. Fel kell benne ébreszteni a mesterségesen 
elaltatott osztályöntudatot s főkép emancipálni kell 
azon káros befolyás és elnyomás alól, melybe a 
talmudi világnézet elhatalmasodása sodorta. Meg 
kell győzni nagy nemzeti hivatásáról, mélységes 
kötelességeiről. S hogy ez elérhető legyen, igyekezzünk 
kiismerni gondolatvilágát, igyekezzünk alkalmas 
módon hozzáférkőzni. Keltsük fel benne a m u n k a 
kedvet, neveljük is rá, bővítsük fogyatékos ismereteit. 
Ne vádoljuk, hisz napról -napra látjuk, hogy maga is 
érzi, hogy szabadulnia kell ama l idércnyomás alól, 
mely eddig lelkén ült és megzsibbasztotta lelkét, 
erejét, minden munkakedvéi . Hisz hány űj nevet, 

mennyi értékes erőt, tehetséget, szónokit, szervezőt, 
egyaránt munkakereső lelket vettek fel ú jabb moz-
galmaink az ország különböző vidékein, akikről 
nem hallottunk, nem tudtunk semmit, de a kik dol-
gozni tudnak és akarnak nem érdekből, hanem 
lélekből. Ha itt-ott lá tunk is következetlen lépéseket, 
félre ne vezessen az és ne ragadjon el a megítélésre, 
hisz ezeknek eddig nem volt, a ki utat mutasson, 
nem volt biztos irányuk, mely után indul janak. 

Az a fő, hogy van kath. intelligenciánk, mely 
kezdi öntudatát kifejleszteni s bár kezdetlegesen, de 
mégis kezd a komoly m u n k a terére lépni. 

Ott látjuk kath. köreinkben, a népszövetség 
vidéki szervezeteiben; a Mária-kongregációk szintén 
kezdenek virágozni az urak körében is, de megem-
líthetjük az Orsz. Kath. és a Ker. Szoc. Szövetség 
kurzusait is, melyek általában sikerültek és a me-
lyeket épen az intelligencia részéről általános érdek-
lődés kisért. Hozzá kell vennünk még egy komoly 
kezdeményezést, melynek híre Újvidékről érkezik; 
bár kiinduló pont ja volna a széleskörű mozgalomnak ! 
Ott ugyanis az intelligencia részére keresztény tár-
sadalomtudományi előadások folynak. A szervező 
bizottság a többek között a következőket mond ja : 
Célunk az intelligencia érdeklődését felhívni a legújabb 
idők szociális eszmeáramlataira, szükségesnek tart juk a 
fölvilágosultság és kul tura fokozatos tovaterjeszté-
sének munká jában kivenni és a socialis probléma 
megoldásában keresztény alapon közreműködni . Hogy 
milyen eredményeket ért el azóta az újvidéki 
keresztény társadalmi líceum, közelebbről nem hal-
lottam, de a napi lapok tudósításaiban olvashattuk, 
hogy a liceum kezdeményezésére megindult egy 
ü jabb délvidéki kath. újság és hatásait érezteti tár-
sadalmi és politikai téren is. 

Ha ehhez hasonló erős cselekvéssel nyúlunk 
bele az életbe, realis, megoldásra vezető utat keresünk, 
lehetetlen, hogy valami eredményt ne ér jünk el. Az 
bizonyos, hogy keresztény intelligencia még van, 
melyre számíthatunk. Nincs szilárd kialakult világ-
nézete, különféle behatásoknak enged, könnyen 
befolyásolható ; a komolyabb természetű kérdések, 
mozgalmak pedig ma még nem kötik le egész érdek-
lődését s figyelmét arra az i rányra tereli, melynek 
inkább a közhangulat kedvez. Nincs benne fogé-
konyság, de látjuk, hogy ezt igyekszenek felkelteni 
benne a legellentétesebb áramlatok. Attól függ minden, 
melyik irányzat tud felülkerekedni és hozzáférkőzni. 
Mindez azonban a közel jövőben el fog dőlni. 
Legalább erre gondolunk, ha látjuk azt a folytonos 
mozgást, tevékenységet, tervezgetést, melyet a pá-
holyok körül észlelünk. De erre törekszünk mi is. 
Sőt ők egyenesen a középosztályra u taznak; nem 
akarnak a néptömegekre hatni, mert jól tudják, hogy 
a vezető elemeket, a kik után a nép indul, kell 
elsősorban saját eszméiknek megnyerni, arra nevelni 
és azt átalakítani. 



2. szánt. RELIGIO 267 

Természetes, ra j tunk áll, hogy ez nélkülünk fog-e 
lefolyni? Ha mi ezt tétlenül nézzük, akkor ez vesze-
delem reánk nézve és később már hiába próbálnánk 
akár mekkora erőfeszítést kifejteni, megállítani kép-
telenek volnánk. Azért a mit ők akarnak, nekünk 
kell megtenni. Es az intelligencia, ha látja, hogy 
körülötte erős, keresztény világnézet kezd kialakulni, 
melyben van erő, van élet, a mely tud éltetni s a 
melyhez neki is kell csatlakoznia, akkor belátja, 
hogy hova kell fordulnia. Valljuk meg, hogy eddig 
nem volt alkalma ezt látni, hisz mindenüt t csak 
hiány, ferdeség, gyengeség kiáltott feléje; azért a 
megértésnek, az együttműködésnek útját készítsük 
elő és akkor valóra válik, a mit most annyira nél-
külözünk. 

Ennek ki tűnő eszközei lehetnek már meglevő 
intézményeink, öntsünk tartalmat kath. köreinkbe, 
különösen vidéki városainkban, ad junk nekik élet-
revaló programmot, rögzítsük meg szociális kurzu-
saink hatásait. Sokat várunk a kongregációktól is, 
különösen a most épülő kongregáció háztól. De 
különösen életre valónak tartom a társadalmi lí-
ceumok szervezését a m á r meglevőnek mintájára , vagy 
hozzá hasonló célú intézménynek, egy keresztény 
társadalmi egyesületnek a megalkotását, melyre még 
esetleg rátérünk. 

Ezekben látom én azon «nemzeti munka» jelen-
tőségét, melyet a fentebbiekben fejtegettem. Mert ha 
törekvéseinknek sikerül az intelligenciára hatni és 
az intelligencia megérti azokat, fölébresztjük benne 
az osztályöntudatot s kiragadjuk egy hata lmas és 
halálthozó káros befolyás alól, de egyúttal meg is 
nyer jük azt a nagy hivatással biró és munkaképes 
réteget a keresztény világnézet számára, mely pedig 
egyedül biztos bázisa a magyar nemzet fejlődésének. 

László Ágoston. 

, , . R e i m s . A spanyol püspökök és a francia püspökök 
levélváltása. — Aguirre y Garcia bibornok, toledói érsek, 

g- a maga és az egész spanyol püspöki kar nevében francia 
\ifya. nyelven a következő levelet intézte Luçon bibornok 

reimsi érsekhez és az egész francia püspöki karhoz : 

Főmagasságú Luçon bibornok, 
reimsi érseknek 

és Franciaország összes püspökeinek. 
Tisztelendő Testvérek ! 
Mint a katholikus egyház szerető gyermekeinek nem 

lehel egyebet tennünk, mint szomorúságában sírnunk; 
de mint hozzátok hasonlóan a lelkek pásztorai, nem 
tartóztathatjuk meg magunkat attól, hogy dicső küzdel-
meiteket Franciaország gyermekeinek a lelkeért meg ne 
dicsérjük. 

A keresztény kölcsönös összetartás kötelékeivel 
hozzátok fűzve s veletek teljes egységben, mi a ti szilárd 
és nemes magatartástokat a laikus (istentelen) iskolával 
szemben nagy figyelemre méltó dolognak tartjuk. 

A ti nagyszabású bátorságtok az összes nemes szivek 

tiszteletét és jóakaratú hajlandóságát hódította meg 
nektek. 

Kell-e még külön mondanunk, hogy a mi határtalan 
csodálatunkat is meghódította? 

Kiknek hivatása a népeket ég felé vezetni, azoknak 
nem szabad a világosságot rejtekben tartani. Ti ugyan-
csak nem rejtegettétek azt a világosságot. 

A jellemek elsatnyutásának közepette, ti, midőn 
azokat a veszedelmeket, melyek hazug semlegesség örve 
alatt terjesztett kétely és vallástalanság útján a gyerme-
kek lelkében keletkeznek, a francia katholikusoknak 
jeleztétek, ti, buzdító példát adtatok Krisztus egész egy-
házának. 

Ezért üldöznek benneteket. Leghitelesebb jele ez 
annak, hogy a ti apostolságtok szakadatlan összekötte-
tésben van Krisztuséval. 

Nem megmondta-e vájjon az isteni Mester tanítvá-
nyainak, hogy az ő nevének megvallására törvényszékek 
elé fogják őket hurcolni ? 

Engedjétek tehát meg Spanyolország összes püspö-
keinek, hogj' nektek szerencsét kívánjunk azért, mert 
méltóknak találtattatok Krisztusért szenvedni. 

Hogyha valaha reánk bekövetkeznék a hasonló 
szenvedés ideje, mi dicsőségnek fognánk tartani a ti 
bátor eljárástok követését. 

Kérjük irgalmas Istenünket, hogy Franciaország a 
ti tanításaitok útján maradjon Istennek «kedves és 
áldolt nemzete», a mint ezt III. Sándor pápa mondotta. 

Tiszteletteljes csatlakozásunk adójának fölajánlásá-
val szerencséseknek érezzük magunkat, hogy ebben a 
végső küzdelemben győzelmet kívánhatunk nektek, 
mert az lehetetlen, hogy a francia püspökök ebből a 
küzdelemből ne dicsőségesen és fölmagasztosulva kerül-
jenek ki. 

Toledo, 1910. március 10. 
Aláírva 53 bibornoktól, érsektől, püspöktől. 
Mit válaszolt erre a levélre a francia püspöki kar 

nevében Luçon bibornok, reimsi érsek, — könnyen el 
lehet képzelni. 

* 

P á r i s . Nyomasztó anyagi helyzet egyes eyyház-
megyékben és számos plébánián a kultusz-budget meg-
szüntetése kapcsán. — Itt Franciaországban az egyházat 
két oldalról támadja a szabadkőműves istentelenség: 
szellemi és anyagi oldalról. A szellemi támadás az 
iskolaügyben csúcsosodott ki valóságos élet-halál kér-
désévé. Ezt a támadást a francia püspöki kar a tavalyi 
együttes főpásztori levéllel verték vissza. Ámde ennek 
következményéül most a megbélyegzett tankönyvek 
szerzőitől indított ú. n. kártalanítási pörök vannak 
egyes püspökök ellen napirenden. Két Ítélet, a reimsi 
és a nancv-i, már befejezett dolog. A két ítélet homlok-
egyenest ellenkező : a reimsi marasztaló, a nancy-i föl-
mentő a vádlott két főpásztorra nézve. Várják a har-
madik, a párisi pör kimenetelét. Ha ez is marasztaló 
talál lenni : akkor a civilizált világ előtt kiáltó ténnyé 
fog válni, hogy a katholikus egyház helyzete Francia-
országban tűrhetetlen, mert ebben az országban még az 
igazságszolgáltatásban sem lehet többé bízni. 

Az anyagi oldalról való támadás az egyház ellen 
tudvalevőleg abban áll, hogy az állam a kultusz-budgetet 
eltörölte vagyis az egyháztól a nagy francia forradalom 
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idejében elrablott egyházi vagyonért nyújtott köteles 
kártalanítást beszüntette. Ennek következtében az isteni-
tisztelet és a papság ellátásának költségeiről a hivek 
maguk kénytelenek gondoskodni. Gondoskodnak is, de 
nem mindenütt kielégítő mértékben, a püspökök által 
szervezett ú. n. kultusz-fillérekhez való hozzájárulással. 
Némely egyházmegye ezen a címen jó helyzetben van, 
azt mondhatni bővelkedik ; más egyházmegyék azonban, 
mivel a hivek nem tudnak megbarátkozni a kultusz-
budget megszüntetésének a valóságával, igazán nyomo-
rúságos helyzetbe kerültek. Néhány főpásztor, például 
a toulousei érsek, hálás szívvel hirdeti, hogy a hivek 
«adózó kötelességöket oly nemeslelküséggel teljesítik, 
a mely minden dicséreten felül áll». Más főpásztorok 
ellenben fájdalmas panaszokat hallatnak s a jövőre 
nézve szomorú eseményeket jelentenek be. így például 
a mansi püspök kijelentette, hogy a plébániák «nagy 
része», talán már a folyó esztendőben, pap nélkül fog 
maradni, az anyagi ellátás elégtelensége miatt. «A plé-
bános anyagi ellátása, úgymond, sok helyen már többé 
nem biztos és minden pillanatban ki van téve az illető 
annak a veszedelemnek, hogy nem lesz miből élnie. 
A pap helyzete a községben nem bir kellő állandó 
szilárd jelleggel, ő a hivek kénye-kedvének teljesen ki 
van szolgáltatva. Kénytelenek vagyunk megállapítani, 
hogy a kultusz-fillér semmi gyarapodást nem mutat és 
a jövő nyugtalanságra ad okot.» A langresi püspök 
kijelentette, hogy a kultusz-fillér «az utóbbi évben nem 
volt elégséges a papság fizetésének fedezésére». Az albi-i 
egyházmegyében, a hol a püspök a maga részére min-
den kártalanításról lemondott, a kultusz-fillérek kezelő-
sége kénytelen volt a konkordátumban kiszabva volt 
plebánosi fizetést 12%-kal, vagyis 800, illetve 700 frankra 
leszállítani. Ezenkívül több plébániát egyesíteni, még 
több helyen pedig a plebános-helyettesi (desservant) 
állásokat be kellett szüntetni. 

A kultuszcélokra történt adakozások arányaira nézve 
a püspök a következő adatokat közölte : 1000 frankos 
adomány volt kettő, 500 frankos kettő, tetemes adomá-
nyok összesen 4000 frank, a többi apró adományokból 
gyűlt össze. Néhány egyházmegyében a kultusz-fillér 
hiányát néhány bőkezű adakozó pótolta. Do erre vilá-
gos, biztos jövőt nem lehet építeni. Az albi-i érsek a 
plébániákat három osztályba osztotta be: első osztályba 
tartoznak olyan plébániák, melyek képesek magukat 
föntartani ; második osztályúak azok, melyek pótlékra 
szorulnak; harmadik osztályba tartoznak azok a plé-
bániák, hol egyesek gazdagabb adományai fölösleget 
eredményeznek, a melyből más, szegényebb plébániákat 
lehet segélyezni. Ámde nem minden egyházmegye képes 
így magán segíteni. Például a szegény tarantaisei 
egyházmegye kénytelen volt alamizsnáért más egyház-
megyékhez fordulni. 

A püspökök, kik tapasztalni voltak kénytelenek, 
hogy egyházmegyéjük területén sok a névleges katho-
likus, kik bár a politikában a radikálisokkal tartanak, 
az egyház szolgálatait mindamellett igénybe veszik, 
anélkül, hogy a vallás anyagi ellátásához fikarcnyival is 
hozzájárulnának, több helyen elrendelték, hogy ilyen hí-
vekkel szemben az egyházi szertartásokat a lelkipásztorok 
a legszűkebb keretekre szorítsák össze. Emiatt a lanyha 
katholikusokkal már összeütközések is voltak, a mi 

azonban az egyháznak csak hasznára vált, amennyiben 
a névleges katholikusok így tudatára voltak kény-
telenek jönni annak, hogy az állam, az ő hozzájárulá-
sukkal, eltörölte a kultusz-budgetet, ennélfogva a hivek, 
kik a vallás jótéteményeit igénybe veszik, kötelesek az 
egyház anyagi ellátásáról gondoskodni. Summa summa-
rum : így fest az az állapot, melyet a szabadkőművesség 
igyekszik az egyháznak készíteni mindenütt, a hol neki 
a katholikusok lanyhasága és hanyagsága szabad kezet 
enged. —y—la. 

D e r Gros sge i s t d a s h ö c h s t e M e n s c h e n i d e a l . Jroc 
Grundlinien zu einer Philosophie des Ganzgenies, von j o m 
Prälat Dr. Engelbert Lorenz Fischer, Berlin. Gebr. Paetel. 
Ára fűzve 4 Márka. 280 o. nagy 8°. 

Alig van korunkban eszmény, melyről annyit beszél-
nének, mint a «teljesen kifejlesztett egyéniség» ; minden-
kinek ajkáról a «királyi személyiség» dicsérete hangzik, 
róla zeng — bár disszonáns — ditirambot Nietzsche is, 
de feledi, hogy nem az az igazi «ùr-ember» s «Uber-
mensch», a ki minden törvényt s erkölcsöt lábbal tapos, 
hanem csak az az igazi «nagyszellem», a ki Istentől adott 
tehetségeit képes volt magában harmonikusan kialakí-
tani. Ezen «nagyszellemnek» filozófiáját körvonalozza 
Fischer prelátus fönti művében, mely nem más, mint 
az ember-ideálnak, az «isteni embernek» («göttlicher 
Mensch»), hogy úgy mondjam, finoman boncolgató 
természet- s jellemrajza. 

Könyvét érdekes tárgya s szellemes feldolgozása 
miatt élvezettel s örömmel meg haszonnal olvashatjuk 
végig. Betekintést nyerünk a «nagyszellem» gondolat-
világába, majd bőven tárgyalja akarati ténykedéseit, 
végül pedig (156—280. 1.), a harmadik részben, behatóan 
elemzi érzelem- s kedélyvilágát. S mindezt nem valami 
száraz, Kant-féle filozófus nyelvén, hanem meleg, köz-
vetlen stílussal, melyet még elevenebbé tesz a számos 
érdekes adat, jellemző kis történet a história legismer-
tebb szellemóriásainak életéből. 

Ha mindezen jótulajdonságai miatt élvezetesnek s 
értékesnek mondottuk is a müvet, a mi Ízlésünknek az 
az egy sehogyan sem tetszett, s ezt kötelességünknek 
tartjuk nem elhallgatni, hogy t. i. az Úr Jézus személye, 
ki végre is Isten is volt s nem csupán nagy ember, 
a mi véleményünk szerint nagyon is kevéssé előkelő 
helyet foglal el a könyvben; talán jobb lett volna 
semmiféle, mint harmadrangú szerepet adni Neki. 

Kriton. 
* 

Die T r e n n u n g v o n K i r c h e u n d S t a a t . Eine 
kanonistisch - dogmatische Studie. Von Dr. Joh. Bapt. 
Sägmüller, o. ö. Prof. an der Universität Tübingen. 
Mainz, 1907. Verlag von Kircheim & Co. (VIII., 48 és 
147 old.) Ára 3 kor. 60 fill. 

Die T r e n n u n g v o n S t a a t u n d K i r c h e . Von 
Dr. jur. Karl Rothenbücher, Privatdocent an der Uni-
versität München. München, 1908. C. -H. Beck'sche 
Verlagsbuchhandlung. (XV., 478 old.) Ára 16 korona 
60 fillér. 

II. Eltekintve attól, a mit különben X. Pius is hang-
súlyoz jelzett körlevelében, hogy a két főhatalomnak, 
az egyház és az államnak folyvást egy ugyanazon ein-
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berrel van dolga, ezen tény maga lehetetlenné teszi, 
hogy a két hatalom néha ne kerüljön a legszorosabb 
összefüggésbe, bármennyire is óhajtják egymást igno-
rálni. Legélesebben szembe tűnik ez, ha meggondoljuk, 
hogy az államfő rendszerint maga is tagja az egyháznak 
vagy a protestáns felekezeteknél ennek membrum prae-
cipuuma. Ezenfelül a felekezetek, főképen pedig a kath. 
egyház történelmi és tényleges képviselői sokkal fonto-
sabb közérdeket s ennek folytán sokkal nagyobb er-
kölcsi hatalmat képviselnek, semhogy — mint Kahl 
mondja — «magánegyletekkel, részvénytársaságokkal, 
tudományos vagy jótékonysági egyesületekkel azonosít-
hatók volnának». Hinschius pedig idevonatkozólag ki-
jelenti : «Csak próbálják meg a keresztény egyházak 
alkotmányának a magánegyesület vagy a magántársaság 
jogi szempontjából való cons t ruá lásá t . . . és majd meg-
látják, hogy az élet reális alakulásain jogi erőszakot 
kell alkalmazni, amelyhez viszonyítva a germán jogin-
tézményeknek egykori kezelése a római jogelvek szerint 
pusztán ártatlan gyermekjátéknak (harmloses Kinder-
spiel) látszik». 

Ez okból tényleg sehol sem találkozunk a teljes 
elválasztással. 

így az északamerikai Egyesült-Államok mindegyi-
kében a kereszténység köztörvényileg be van fogadva ; 
a bíróságok az illetékes egyházak joga szerint határoz-
nak ; az egyház és a felekezetek vagyona adómentességet 
élvez ; az egyház és a felekezetek vagyonszerzési joga 
állami törvénnyel van szabályozva ; állami törvényben 
ki van mondva a vasárnap kötelező megünneplése ; a 
congressus pedig a hadsereg és haditengerészetnél lel-
készeket alkalmaz stb. 

A belga alkotmány 117. szakasza pedig kimondja: 
«A lelkészek fizetése és nyugdíja az állam terhére esik. 
Az ehhez szükséges összegek évenkint a budgetbe beállí-
tandók». Ezzel diametrális ellentétben az elválasztás 
elvével kifejezést nyer az, hogy a lelkészek működése 
az állam érdekeire annyira fontos, hogy az állam azok-
nak saját költségén való eltartására kötelezve érzi magát. 

Olaszországban, dacára a Cavour-féle «szabad egy-
ház a szabad államban» elvnek, a májusi törvényekben 
az elválasztásnak csak néhány postulatumát valósították 
meg, mert ma is lényegileg részben az egyház és állani 
coordinációja, részben pedig az államfelsőbbség van 
érvényben. Ez utóbbi kifejezést talál jelesen az exequa-
tura és a placetum alkalmazásában meghatározott egy-
házi tényeket illetőleg. 

Már eme néhány példából is láthatjuk, hogy a két 
hatalom merev elkülönítése, a mint az a páholy által 
fölállított eszménynek megfelelne, Franciaországot ki-
véve, egy államban sincsen keresztül vive, jóllehet az 
elválasztás törvényben ki van mondva. Nincsen keresz-
tül vive a teljes elválasztás pediglen azért, mert az a 
vallás- és lelkiismereti szabadság megnyomorítása nélkül 
egyáltalán megvalósíthatatlan. 

c.J A modern európai állam — s ezt a szerző 
harmadik szempontja gyanánt jelöltük meg — nem 
is akarja az egyháztól való elválasztását. Azonban 
távolról se higyjük, hogy az állani az egyháztól való 
elválasztását azért nem kívánja, mert a két hatalom 
feladatának helyes felismerésére emelkedett volna. Szó 
sincs róla ! A kultúrharcok korszakában, amikor az 

államhatalom saját tekintélyének az aláásásával Krisztus 
egyházát sajátos életének kifejezéséhez szükséges szabad-
ságában korlátozza ; amikor a modern, magát omnipo-
tensnek érző állam Krisztus egyházát igazságtalan 
törvényeivel békókba veri : a modern állam részéről 
egészen következetesnek kell tekintenünk, ha az elválasz-
tást nem kívánja. Nem kívánja, mert félti a loyalis 
elválasztás által fölszabaduló erkölcsi erőktől amugv is 
csak erőszakkal fönntartott hatalmát ; mert továbbá 
az igazságos elválasztásnál ki kellene adni az egyháznak 
összes, az idők folyamán jogszerűen szerzett tulajdonát. 
I)e nemcsak ezt ! Vissza kellene adni, meg kellene 
téríteni mindazt a vagyont, melyet az állam a századok 
folyamán mindenféle költött jogcimeken az egyháztól 
elvett ! Az egyháznak ezen vagyonhoz való joga nem 
évült el, mert hivatott képviselői által mindenkor 
tiltakozott ezen jogfosztás ellen s így az államnál hiány-
zik az elbirtoklás főkelléke: a jóhiszeműség. 

Ezen, régi jogsérelmek folytán az állam kezébe 
került vagyon kiadása kissé nagy teher volna,, az 
egyháznak pediglen erkölcsi erejéhez hatalmas anyagi 
fundamentumot szolgáltatna. Ezért sem akarja tehát az 
állani az elválasztást. 

Föoka az ellenkezésnek azonban mégis csak az 
államnak a felszabaduló erkölcsi erőktől való félelmé-
ben keresendő, mert ezek a modern állam arrogált 
hatalmának bizonyos jogterületeken (házasság, iskola) 
egyhamar véget vetnének. 

Sägmiiller idézi erre vonatkozólag Hinschiust : 
Minthogy a katholikus egyház «historisch besteht» és 
el nem távolítható, «az állam akkor, amikor (az egyház-
zal) jogilag mint tisztán magántársulattal bán, az élet 
reális tünetei előtt szemet huny és bár elválasztja 
magát ettől az egyháztól, ez azonban nem válik el az 
államtól, azaz ily módon megerősíti saját országában 
a legnagyobb és legveszedelmesebb ellenfelét, mert ez 
külső hatalmi állás utáni törekvését mindig azzal 
leplezi, hogy a vallás érdekeinek előmozdítására hivat-
kozik és mert a megsértett lelkiismereti szabadság 
védőjének szerepét ügyesen tudja játszani.» 

Ilyen felfogás mellett természetesen az állani nem 
kívánja az elválasztást és lia mégis akarja, ügy az 
elválasztás ürügye alatt csak az egyház megrontására, 
ha lehet a krisztusi vallás kiirtására törekszik. 

Harless azt mondja, hogy szabad egyház a szabad 
államban annyit jelent, mint «für den Staat Jagdfreiheit 
und für die Kirche Vogelfreiheit.» 

Figyelemmel már most mindezekre, főképpen pedig 
tekintettel arra, hogy az európai államokban az egyház 
és állani elválasztása csak ürügy az egyház elnyomására 
és üldözésére, Sägmiiller a következőkben kifejtett 
véleménynek csak theoretikus értéket tulajdonít. Tekin-
télyes katholikus oldalról ugyanis többször lehet hallani, 
hogy vannak bizonyos körülmények, amikor az egy-
házra nézve az államtól való elválasztása a kisebbik 
baj. Ha az állani a vallást összes intézményeiből, az 
iskolából stb.-böl kiűzi, ha közjogi kapcsolatát csak 
arra használja, hogy az egyházat megkárosítsa és el-
nyomja, akkor az egyházra jobb, lia elválik az államtól. 
Ha pedig az állani az általános egyesületi törvény 
jogalapjára helyezkedett egyházat tovább vexálná, akkor 
ez — zsarnokság. 
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Sägmüller itt joggal kérdezi, vájjon ilyen zsarnoki 
elemek az önkéntes elválasztás után nem volnának-e 
képesek még további erőszakoskodással az egyházat 
üldözni ? 

Ilyen körülmények mellett egyszersmind érthető, 
miért nem kezdeményezte soha az egyház az elválasztást. 

Szerzőnk megemlíti, hogy a mikor a német Kultur-
kampf idejében Ledochowski érsek a börtönben volt 
és a centrumpárt az egyház és állam elválasztásának 
javaslalával komolyan foglalkozott, az érsek azt taná-
csolta, hogy inkább várjanak «mig a gonoszak maguk 
hozzák» (bis die Bösen sie brächten). 

A francia elválasztást az egyház kezdettől fogva 
ellenezte és nem is ő, hanem a francia kormány 
fenyegetődzött vele s valósította azt meg. 

A harmadik s utolsó fejezetben szerző az elválasz-
tás gyakorlati következményeit vázolja. 

Függelékben 138 oldalon eredeti és német szöveg-
ben a következő okmányok vannak csatolva: az 1905. 
évi december 11-diki törvény az állam és egyház 
elválasztásáról. X. Pius pápa «Vehementer Nos» kezdetű 
körlevele. Reglement d'administration, (ü t rendelet, 
csak francia nyelven.) X. Pius pápa «Gravissimo officii» 
kezdetű körlevele. Az összes francia püspökök 1906 
szeptember 7-diki közös pásztorlevele. (Csak francia 
nyelven.) Briand miniszter három rendelete. Az 1907. évi 
január 2-diki második törvény az egyház és állam 
elválasztásáról. X. Pius pápa 1907. évi január 6-dikán 
kelt enciklikája és még néhány jelentéktelenebb okmány. 

Stampfel Frigyes dr. 

Levél a szerkesztőhöz. 

Tisztelt Szerkesztő ú r ! Az az eszmecsere, melyet 
a «Religio» a székesfehérvári püspök úr mult évi 
Szent István-napján közzétett cikkével kapcsolatban 
megindított, örömmel töltött el mindenkit , ki magát 
igaz magyarnak és katholikusnak vallja. 

Beteg a magyar társadalom, régóta beteg, de 
bár sínylettük, meg nem tudtuk állapítani a helyes 
diagnózist, minélfogva ellenszerekről sem tudtunk 
gondoskodni Most megvan a diagnózis: A magyar 
népnek ideálja több-kevesebb öntudatossággal ma 
is az, hogy nem akar dolgozni, úr akar lenni. 
Vallásossága lapos és erőtlen. A közéje vegyült 
élelmes héber faj m á r m a j d n e m hegemóniát szerzett 
fölötte. Praeskribálva az orvosság is: «Vér, új, friss, 
egészséges vér kell a keresztény intelligenciába, s 
hogy ezt a vért romlat lanabb morális érzékkel rendel-
kező alsóbb osztályokból kell á tömlesz tenünk. . . a 
népből való intelligens férfinemzedék fölnevelése 
által.» 

Túlságos befolyásra tett szert a zsidóság, ha 
tehát élni akarunk : vissza Jézus Krisztushoz ! 

Népünk azonban szegény arra, hogy fiait iskoláz-
tassa, olyan intézményeink, melyek a tudományos 
pályákra való lépést lehetővé tennék a nép fiai 
számára, aránylag igen kevés van. Tekintsük az ellen-
tábort. A «Katholikus Szemle», ha nem csalódom, 

1908-ban foglalkozott annak kimutatásával, mennyire 
megrohanta a zsidóság a közép- és felsőiskolákat. 
Magam is ismerek középiskolákat, hol a zsidóság 
a növendékek 40-50 %-á t szolgáltatja. A katholikus-
ság aránylag igen csekély számmal van képviselve. 
És az is milyen nevelésű ? Milyen levegőt szívott 
magába a családi k ö r b e n ? Tessék csak megkérdezni 
valamely hittanárt , mennyit kell fáradoznia, míg 
megszoktatja őket arra, hogy társaik előtt ne 
szégyenkezzenek hitüket legalább szóval megvallani. 

«Nem az a nagy baj — írtam e tárgyról magam 
egy izben az Alkotmány hasábjain 1 —• hogy a zsidók 
nagyobb százaléka j á r középiskolát, mint a katho-
likusoké, hanem az, hogy a katholikusok nem tudják 
megtartani az arányt. Nem az a baj, hogy ők nagyobb 
mértékben keresik a művelődést, hanem hogy mi 
nem keressük oly mértékben, mint ők. Keresztény 
középosztályunk nehéz sorsán kellene tehát segíte-
nünk, hogy módot nyújthassunk az iskoláztatás elő-
segítésére.» 

«Azt a jelszót, hogy a kinek nem tellik, ne 
iskoláztasson, az ellentábor adta ki a mi számunkra, 
ő maga azonban mindent megtesz, hogy iskolához 
jusson.» Mi sem könyebb, mint a szegény, de tehet-
séges katholikus i í júnak odamondan i : ha nincs 
miből, ne tanulj, mint béres, vagy csizmadia is 
lehetsz igen tisztességes polgára a hazának ; — s ezen 
közben a «von unsere Leute»-t tolni, húzni, előre, 
akár arravaló akár nem, s aztán minél előbb oly 
polcra juttatni , a hol hasznára válhatik — nem a 
hazának — hanem ismét csak a saját jellegét szívó-
san őrző fajának, kárára az erkölcsiségnek. 

Mikor az iskolai értesítők lapozgatása közben 
e ba j ellenmérge felől kezdtem gondolkozni, elsősor-
ban azon szülők gyermekeire gondoltam, kiknek 
fiaikat nem kell más városba adni, de mégsem 
iskoláztathatják a magas tandíjak, a tankönyvek és 
taneszközök drágasága miatt. 

Városhelyt a fiúgyermeket iskoláztatni keresz-
tényi kötelesség. A törvény szabta betöltött 12-ik 
életév után a gyermek nem olyan erős még, hogy 
nehezebb mesterségre fogható volna, mint pl. asztalos-
ságra, lakatosságra stb. Legalább két évet kell még 
fejlődnie, erősödnie. Viszont ebben az időben a 
gyermeket különös haj lamok uralják, a mit lát, hall, 
olvas (többnyire a krajcáros lapokból), azt mind 
megpróbálni szeretné. Otthon sokszor az anya is 
el lévén foglalva a kenyérkeresettel, nem részesül 
kellő ellenőrzésben, kalandvágya összehozza rossz 
társakkal s bizony nem egyszer véglegessen elzül-
leszti. De ha van is ellenőrzés otthon, annyira 
foglalkoztatni, mintha iskolába j á r n a vagy mester-
séget tanulna, nincs mivel, s a legjobb esetben a 
tétlenséget szokja meg, ez pedig pulvinar diaboli. 
Iskolába tehát járatni kell, s igen sok józan gon-

1 Alkotmány, 1907. szept. 7. 213. sz. 
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dolkozású szülő csupán azért óriási áldozatokat 
is hoz. 

Olyan iparosokra, kik a szakheli képzettségen 
felül némi általános műveltséggel is bírnak, k imond-
hatatlan szükségünk van, ezt már maguk a szülők 
is sokszor maguktól belátják, s immár helyenként 
foszladozni kezd az eddig olyannyira általánosan 
uralkodott, de még manapság is kivételt alig ismerő 
ú rha tnám-ha j l am. 

Azoknak a kath. szülőknek, kik gyermeküket 
ily szellemben óhaj t ják nevelni, kívántam elősegíteni 
céljukat, fölvetvén — sajnos, akkor visszhang nél-
kül — egy országos segítő egyesület eszméjét. Legyen 
szabad ideiktatnom, hogyan gondoltam el a dolgot 
harmadfél éve, hátha valamit használhatok vele 
az ügynek. 

«Létesítsünk országos segítőegyesületet. Egyes 
iskolák mellett vannak segítő könyvtárak, van olyan 
egyesület is, a mely tandíj segélyben és ruhasegélyben is 
részesíti a szegény tanulókat. Egyet hozok fel. A miskolci 
kir. katholikus g imnáziumban 131 tanulót látott el a 
segélyző egyesület (valláskülönbség nélkül) tanköny-
vekkel, közel ezer korona tandíjsegélyt osztott k i 1 . . . 
Tizenkét év óta működik az egylet s az intézet 
tanulóinak ál landóan közel 40°/o-át látja el ingyen 
könyvekkel, azokért a szegény fiúkért pedig, kik a 
százalék letelte miatt (egész) tandíjmentességben 
nem részesülhettek, kifizeti a tandíjat is.» 

«íme egy mindössze 25.000 kor. tőkével dolgozó 
lokális jelentőségű egyesületnek minő áldásos hatása 
van, mennyivel áldásosabb volna a hatása egy orszá-
gos jellegű ilyen intézménynek ?» 

«Es a megvalósításhoz csak néhány buzgó ember 
s az ország katholikus népének valami parányi, de 
rendkívüli parányi áldozatkészsége szükséges.» 

Hangsúlyozom, hogy én csak a tankönyvsegélyező 
intézményről tettem javaslatot, ennélfogva a rész-
letezésben is csak ezen arányoknak megfelelőleg 
vettem föl mindent. Ha oly mértékű segélyezésről 
van szó, mint e lapok m. t. szerkesztője a m. é. 30. 
számban kifejtette, természetesen nagyobb jövedelmi 
forrásokról is kellene gondoskodni, illetve a jótékony-
ságot nagyobb mértékben venni igénybe. 

Első gondolatom a segítő könyvtárt illetőleg a 
Szent-István-Társulattal s a Népszövetséggel jött 
kapcsolatba. 

«Valamely országos jellegű intézményünk — 
írtam — p. o. a Szent-István-Társulat vagy még 
inkább a Népszövetség venné kezébe a dolgot s a 
létesítendő Országos Katholikus Segítő Egyesület 
javára országos gyűjtést rendezne s tagokat tobo-
rozna. A megalakult egyesület aztán minden olyan 
helyen, a hol nagyobb kath. iskolák vannak, kerü-
leti fiókokat létesítene, minden ilyen kerületi fiók 

1 Az itt közölt számadatok az 1906-07 iskolai évre vonat-
koztak, azóta ezek is nagyobbodtak. 

saját segítő könyvtárt tar tana fönn, melyből a kerü-
lethez tartozó iskolák kath. vallású szegénysorsú 
tanulói oly iskola-könyveket kapnának (természetesen 
valami csekély, p. o. évi 2 kor tagsági díjért) kölcsön, 
minőre szükségük van. Tanév végén természetesen 
ezeket is visszaszolgáltatnák, hogy a következő évben 
másoknak legyenek kikölcsönözhetők» . . . 

«Elhelyezhetők volnának e könyvtárak legtöbb 
helyen magában az iskolában. A hol más felekezetű 
vagy állami iskolák vannak, ott esetleg a plébánián 
lehetne számukra alkalmas helyet találni, a hol 
pénzbe nem kerülne. Kezelésükkel, minthogy úgy 
sem j á r sok bajjal, némi honorá r ium fejében a hit-
oktatók foglalkozhatnának.» 

Nézetem szerint ez az intézmény akkor is szük-
ségesnek mutatkoznék, ha egyébb ellátásról is volna 
gondoskodva. A tankönyvkiadások igen lényeges 
pontot szoktak képezni még a jobb módú családok 
költségvetésében is. Aztán ha ilyen jól felszerelt 
könyvtárak állanak rendelkezésünkre, sokkal többen 
élvezhetik a Társulat jótékonyságát. 

«Még a szegényebb nép között is sok volna, 
a ki nem sajnálna e szent célra évi egy-két koronát 
áldozni. Aztán püspökhatósági beleegyezéssel az 
egyes plébániák egy kis szelíd megadóztatásban is 
részesíthetnék a híveket. Például mond juk minden 
korona párbér, vagy akármi cimen fizetendő egy-
házi adó után kivetnének két fillért, — csak két 
fillért az Orsz. Kath. Segítő Egyesület javára.» 

Nagyobb mértékű segélyezésre számítva termé-
szetesen ez a megadóztatás is nagyobb volna, de a 
nép meg nem érezné. Csak a fentebbi vázlat szerint 
számítva is Magyarország ötezer katholikus paro-
chiájáról (a gör. katholikusokat is ideértve) á húsz 
korona évi 100.000 korona folynék be, de ha hozzá-
vesszük, hogy ilyen két-két filléres alappal akár 
havonta is meg lehetne adóztatni önmagunkat , m á r 
is igen tekintélyes summa állana rendelkezésre. Az 
adományok és a rendes tagsági díjak még ezenfelül 
jönnének. Ily nemes célzatú intézet bizonyára elér-
hetne oly sikereket, mint a Népszövetség s ezzel 
jövő társadalmunk, alapja meg volna vetve. 

Hogy azonban a «Religio» m. é. 30. számában 
indítványozott gimnáziumi bizottságok elérnék-e az 
óhajtott sikert, abban — oly formában, mint elő-
adatott, bízni nem tudok. Ezeknek a m. t. szerkesztő 
úr indítványa szerint az volna a föladata, hogy : 

«minden tanév végével ki tudakolná azoknak 
neveit, a kik haj landók egy szegény falusi paraszt 
gyermeket egyik ebéddel, a másik vacsorával, vagy 
egész eltartással, esetleg csak lakással megajándé-
kozni. Ezen bizottsághoz fordulna az azon vidékbeli 
falusi tanító, jelentvén, hogy van egy vagy több 
szegény flu, ki tudna és akarna tanulni» . . . 

Ilyen fo rmában ez aligha sikerülne. Hogy egy 
család valakit ingyen, ebédre, vacsorára vagy teljes 
eltartásra elfogadjon, az meglehetősen ritka eset. 
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A lakáskérdés még nehezebb. Míg az előbbi súlyos 
anyagi terheket ró a jótevőre, addig az utóbbinál 
az erkölcsi teher miatt alig akadna vállalkozó. 

A diákot nevelni kell. Még a legkomolyabbja is 
elromolhatik kellő felügyelet híján. A felügyelet pedig 
nehéz munka. De megtörténhetik az is, hogy a leg-
szorgosabb felügyelet mellett is, a gyermek elhanya-
golja magát vagy elromlik s nem felel meg a hozzá-
fűzött reményeknek. Ilyen esetben az illető lakásadó 
jóltevő méltatlan bánta lmaknak lehetne kitéve mások 
részéről, a mi bizony senkit sem buzdítana köve-
tésére. 

Ellenben, ha a bizottság csak elfogadja az ilyen 
jelentkezéseket, de működésének céljául annak ki-
puhatolását tűzi ki, hogy ki volna haj landó egy-egy 
szegény diák fenntartásához havi 4—5 koronával, 
(vagy kevesebbel is) hozzájárulni ; gondoskodnék, 
hogy e hozzájárulások be is fizettessenek; aztán a 
tanító ajánlotta fiúkat elhelyezné valamely internátus-
ban s viselné a költségeket, vagy, internátus hiá-
nyában, jóh i rű magánházaknál keresne lakást, a hol 
értük fizetne s ezzel magának az ellenőrzési jogot 
is megszerezné. A szerkesztő úr ajánlotta i rányban 
puhatolózni ugyan szintén helyes dolog volna, de 
ha kevesebbet kérünk, bizonyos, hogy több helyen 
kaphatunk, mert sokat adni keveseknek áll mód-
j ában. 

A főcél mindenesetre az, hogy a szülők vállain 
teher lehetőleg ne is maradjon . Magának az egye-
sületnek kell lehetőleg internátusok felállításáról is 
gondoskodni, hogy a nevelés helyes iránya felől 
semmi kétsége ne lehessen. 

Még a «Religio» f. é. 3. számában közölt levélre 
óhajtok reflektálni. 

Nézetem szerint elegendő volna, ha az ú j Tár -
sulat csak az ifjúság nevelését tenné programmjává 
s a Szent-István-Társulat és a Pázmány - Egyesület 
támogatását kihagynók belőle. 

A Sz.-I.-T. eléggé régi s elég népszerű ahhoz, 
hogy kiadványait ne kelljen külön Egyesület segé-
lyével terjeszteni. A kétkoronás pár toló tagság s a 
népira tkák intézménye fölöslegessé tesz minden 
egyebet, csak lelkes agitátorokra van szükség. A jó 
sajtótermékek terjesztésére különben is ott van a 
Sajtóegyesület. Ugyancsak a Sajtóegyesület föladata 
az O. P. E. oly irányú támogatása is, mint azt Máthé 
József óhajt ja. 

Ha azonban arról esnék szó, hogy a Sajtóegye-
sületet az ú j egyesületbe bele lehetne olvasztani, 
akkor Máthé József úr utmutatása szerint lehetne az 
egyesület dolgát rendezni. 

Parallel működő egyazon célú egyesületek sokszor 
nem erősítik, de gyöngítik egymást, már pedig 
nekünk inkább az erők összpontosítására kell töre-
kednünk. Legszebb volna, ha az összes katholikus 
célokat egyetlen szervezet szolgálhatná. Az a gon-
dolatom is támadt, nem lehetne-e módot találni 

arra, hogy ezt az egész «nemzeti munkaprogrammot» 
a Katholikus Népszövetség vinné keresztül ? De erről 
ta lán máskor, ha hivatlan-kéretlen hozzászólásom 
tolakodás színével nem bírna. K. J. 

* 

Hogy ki viszi keresztül, arról majd még lehet be-
szélni ; de csak kezdené már meg valaki, valamelyik 
gimnázium ! Példára, kezdeményezésre van szükségünk 
ebben a csupa tetteket és kevés beszédet igénylő prak-
tikus kérdésben. A szervezés, az egységesítés, a szisz-
téma az majd magától is megjő. Ilyen értesítést szeret-
nék már itt a «Religióban» közölni, az lenne a legkel-
lemesebb olvasású cikk ! De mintha csak az a bizonyos 
fátum zsibbasztana bennünket, a nem is épen nehéz 
ügyekben kétségbeejtően nehezen tudunk eljutni a cse-
lekvésig, a valamit-tevésig. Tehát jövel le a kezdemé-
nyezésről értesítő cikk ! Szerk. 

15. Lőcs. Rendben van. 
F . B u d a p e s t . Lehet, hogy úgy van, amint gondolja, 

hogy a «nemzeti munka» jelszó itt hangzott el először a 
«Religióban», midőn tavaly szeptemberben «Prohászka püspök 
nemzeti muji/raprogrammjáa-ról cikkeztem ; de hogy a mai 
új párt-elnevezésnek van-e ezzel valami összefüggése, azt 
már igazán nem tudom. Annyi azonban bizonyos, hogy én 
nem olyan «munkára» gondoltam, mint a minőt nemsokára 
fog látni pl. — a választásokon. 

H. E s z t e r g o m . Az az 1841-ből való és Szatmár vár-
megye akkori szekularizációs követi utasításával foglalkozó 
könyv csak azt mondja, a mit minden komoly történetbuvár 
állít, hogy: első szent királyunk nem a' Nemzet jószágát, 
hanem dicső attyáról, Géza vezérről, reá háromlott ősi atyai 
örökségét (patrimonium) ajándékozta az általa alapított 
Templomoknak (püspökségeknek). 

Cz. L á n y c s ó k . Üdvözlöm, mint első körjegyzőt a «Re-
ligio» előfizetői között és köszönöm sorait. «Nagyon sajná-
lom, hogy eddig nem ismertem a «Religiót» ; én ezt minden 
laikusnak föltétlenül szükségesnek tartom, akár a minden-
napi kenyeret», — írja a többi között, a mi csak azt mutatja, 
hogy a lelkész urak hathatós terjesztői lehetnének a folyó-
iratnak, ha azt intelligensebb híveiknek bemutatnák. Gyulai 
Pál «Vörösmarty életrajzában» említi, hogy egykor Kisfaludy 
Károly «Aurórájának» legbuzgóbb terjesztője a kath. alsó-
papság volt. 

TARTALOM. A Kantféle és az aristotelesi-keresz-
tény ismeret-elmélet. Schwarzenbachi Vilmos- tói. — 
Ferencrendi hitszónokok a XV. és XVI. században. 
Timár Kálmán-\ó\ — Az egyéniség elve. V. Trikál 
József dr.-tól.— Óhitű és újhitű áramlatok a szocializ-
mus eszmevilágában. X. (A szociologiai kérdések.) Jeh-
ticska Ferenc dr.-tól.— Nemzeti munka. II. (Vége.) László 
Ágostontól. — Egyházi világkrónika. —y — /a-tól. — 
Irodalom. Fischer : Der Grossgeist das höchste Men-
schenideal. Kriton-tói. — Sägmüller-Rothenbücher: 
Die Trennung von Kirche und Staat. II. Stampfet 
Frigyes dr.-tól. — Levél a szerkesztőhöz. (A Szent-Pál-
Társulatról ) K. I.-tői. — 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 K 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 SZEKKESZTO 

k 12- D U D E K J Á N O S dr. 
{< 6. EGYETEMI TAN ÁB 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

Jl halottaiból föltámasztott ősnemződés. 
I. 

Rég eltemetve, porrá oszolva, sírját évtizedes fű-
vel benőve hittük már . Élt, virágzott, s azt gondol-
tuk, rég kimúlt az Úrban, mint minden más e föl-
dön. Tengernyi tinta folyt, mellette és ellene; úgy 
látszott, Pasteur emlékezetes kisérleteivel a t inta-
tartó fenékig kiürült s utolsó cseppjei arra valók 
voltak még, hogy sírfájára írhatták meg: nyugodjék 
békében. 

Csalódtunk. A leányzó csak aludt. Föltámasztotta 
Ch. Bastian, akinek annak idején fontos s tevékeny 
szerepe volt az élet és halál közt lebegő beteg meg-
mentése körül. Az önodaadó ápolás nem sikerült s 
a beteg halálával az orvos is elnémult, csöndes ma-
gányba vonult. Ám ma jdnem harminc évi hosszú 
hallgatás után ismét megszólalt s megkísérli az ős-
nemződésnek életre keltését, kiadván egy művet, 
mely «L'évolution de la vie» címmel franciául is 
megjelent 1908-ban. A munka rövidre fogott mélta-
tását olvashatni a «Revue de philosophie» mult évi 
áprilisi számában. A dolog közérdekű voltánál fogva 
megérdemli, hogy mi is tudomást vegyünk róla, 
mint az ősnemződés elméletének ú jabb adatáról. 

Tudvalevőleg az ősnemződés, az élőlényeknek 
nem a természetes szaporodás útján, hanem a szer-
vetlen anyagból, merőn a szervetlen tényezők behatása 
alatt önként, tehát de novo képződése lassan kivet-
kőződött nemtudományos jellegéből s tudományos 
nyomozás és kísérletezés tárgyává lett. Azon, hogy 
a rothadó húsból, a folyóiszapból, a tengerfövenyből, 
mint szervetlen tényezőből, önként rovarok, halak, 
férgek keletkeznek, régen túl vagyunk. Redi és Van 
Beden kísérletei után rothadó húsban a legyek által 
odarakott petékből keletkeznek azok a rovarok. 
A sertés izmai közt, a bárány koponyájában kelet-
kező férgek másünnen jutot tak oda parazitafejlődé-
sükben s ottlétük a fejlődésnek csak egy fokozata. 
Gondoljunk csak a galándféregre állatban és em-
berben. 

De a szemmel láthatatlan kis szervezeteknek, 
bacillusoknak rengeteg világa, mellyel a mikroskóp 
megismertetett minket ! Ha a húst elzárták a legyek-

től, nem teremtek rajta sem lárvák, sem férgek, de 
igenis egész sokasága a mikroskopikus lényeknek. 
A levegőnek kitett állati és növényi ázalékokban 
csakhamar egész raja kotorász e kicsiny s szemmel 
nem látható szervezeteknek. Hogy jöt tek ezek lé t re? 
Honnan ? A heterogenesis gondolata csábító volt, az 
ősnemzés kisértett. 

így jut tat ták a kérdést a tudományos kísérlete-
zés komoly terére. A XVIII. század közepe óta az 
eziránti tevékeny munkafolyamat, melynek határ-
köveit Needham, Sprelonzani, Schulze, Schwann, 
Schroeder, Dusch stb. nevei jelzik, a legnagyobb 
bizonytalanság s a sötétségben hánykódás közt száz 
évig tartott, míg a Pouchet-val és Bastiannal lefolyt 
s évekre kiterjedő heves vita után, mondhatni , a be-
fejezettség állapotáig jutott Pasteur-ben. 

E világhírű kémikus a legpontosabb, legszaba-
tosabb módszerhez nyúlt az igazság földerítésére. 
Vízzel hígított sörseprűt, mely igen állhatatlan s a 
gombatenyésződésre igen alkalmas ázalék, palackok-
ban erősen felforralva, ezt — hogy a netán benne 
élő csirákat megölje — a levegőtől teljesen légmen-
tesen elzárta (ez utóbbi a levegőben netán élő csirák 
bejutását megakadályozandó) s így állni engedte 
négy évig. S mit mondott rá a mikroskóp? Nyomát 
sem lehetett látni s találni az életnek. Aztán levegő-
vel hozta érintkezésbe a lombik tartalmát, de úgy, 
hogy izzó csövön kellett a levegőnek átjönnie. Bizo-
nyos idő múlva megvizsgálta a folyadékot — s az 
életnek semmi nyoma. Az eredmény ugyanaz volt, 
amikor változtatva u kísérleten, a levegőt helyenkint 
finom gyapottal kitöltött csöveken próbálta engedni 
a folyadékhoz. A csirák nyilván ott akadtak meg a 
gyapoton. Az eredményhez nem férhetett kétség. De 
még mintegy el lenpróbaképen szabad levegőt bocsá-
tott az üvegbe és utolsó kísérletet is téve, a csőben 
levő gyapotból egy darabot a folyadékba már to t t ; 
és íme, bizonyos idő múlva nyüzsgött a vízben a 
sok baktérium. Ezzel nyilvánvalóvá lett, hogy a bak-
tériumok csirái, melyekről azt hitték eddig, hogy 
önmaguktól, ősnemződés ú t ján keletkeznek az élet-
telen anyagból, a légkörben szállongnak s megfelelő 
életfeltételek közé kerülve, fejlődésnek indulnak. 

Nem hiányoztak az ellenfelek sem. Leghevesebb 
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volt köztük Pouchet; de ez, mikor reá került a sor, 
hogy az akadémiai bizottság előtt is ismételjék meg 
a kísérleteket és Pasteur megfelelt e kívánságnak is, 
megtagadta a kihívást s visszavonult. Az akadémiai 
bizottságnak 1862-ben kimondott Ítélete óta az őn-
nemződés elavult dologgá lelt és Tyndall szerint 
Pasteur adta meg neki a «kegyelemdöfést». 

Azonban Pasteur nem sokáig örülhetett a poron-
don való egyedülmaradásnak. Nemsokára új ellen-
fele támadt az angol Bastian-ban. A vita köztük 
közel liz évig tartott, míglen az akadémia részéről 
egy vitabiróságnak kinevezésével, mely azonban még 
működése előtt feloszlott, befejezést nyert s vele 
elhallgatott Bastian. 

Megadásnak lehetett volna venni magányba vonu-
lását, mint maga is mondja. De nem. Ő tanulmá-
nyozott s kísérletezett. Most beszámol tapasztalatai-
val, részint a régi dolgokat revizió alá véve, részint 
új adatokkal gazdagítani akarván «igazát», mely 
sose más, minden kísérleténél, mint szervezeteknek 
de novo képződése, az ősnemződés. 

Lássuk röviden az idézett cikkely nyomán. 
A dolog veleje az, hogy Pasteur ellenei, köztük Bas-
tian is, a maguk kísérleteivel nem jutottak arra az 
eredményre, mely az önnemződést kizárná; bizonyos 
anyagok, mint a tej, az albumin, bár magas hőnek 
tétetnek ki s teljesen sterilizált levegővel jöttek érint-
kezésbe, mégis változásokat tüntettek 1Ö1 s benépe-
sültek; higanyra öntött és sterilizált oldatokban, 
melyekre tiszta oxigént vagy a hő által csiráktól 
megtisztított levegőt bocsátottak, csakhamar zavaro-
dások, csirák voltak észlelhetők ; ha Pasteurnél a 
felforralt úrin a mészoldatos levegő mellett a lom-
bikban terméketlen maradt : ezzel szembeállította 
Bastian a maga kísérletét, mely szerint ugyanaz a 
folyadék, ha a neutralizáláshoz elegendő vagy azt 
alkalizáló lúggal keverték, igen gyorsan népesedett 
be csirákkal és pedig 50 fokos hőmérséklet mellett is. 

Ezek még a korábbi kísérletek közül valók. 
Azóta, számbavéve a hőmérsék aránylag nem ele-
gendő voltára vonatkozó figyelmeztetést is, Bastian 
az alkalizált urint 110 fokos hőmaximumra hevítette 
harminc percen át ötven üvegben. Közülök 14 erje-
désbe jött. Ezek között pedig hét esetben a folyadék 
általában nem lett zavaros, jóllehet több-kevesebb 
baktérium-pehely mutatkozott benne; a többi hét 
esetben a folyadék zavarosságot, de csak gyengét 
mutatot t ; seprűázaléknál tíz percig tartó 100 fokos 
forralás mellett semmi eredmény, a fűoldatnál vala-
mivel j obb ; a burgonya- és az uborka-oldat 105 és 
120 fokra emelt hő mellett semmi erjedést nem mu-
tatott; a tej tíz percen át 115 fokra hevítve többé-
kevésbbé észrevehető erjedéssel járt. 

Még egyéb kísérletekkel is beszámol, különösen 
a mi az erjedések minéműségét illeti ; de ezek ke-
vésbbé fontosak kérdésünk szempontjából s azért 
mellőzzük itt. 

Fogadjuk el a fölhozott adatokat tényeknek. 
Kérdés azonban, rejlik-e bennük bizonyíték az ős-
nemződés mellett? A tények mikénti magyarázatán 
fordul meg a dolog. Bastian az infusióknak minden 
alkalmazott óvszer s megsemmisítési kísérlet ellen 
ázaléklényekkel benépesedését az ősnemződésnek, 
élő szervezetek de novo képződésének tudja be. 
Nem tudományos eljárás, mondják mások. S igazuk 
van. Mielőtt, lehetne mondani, a teremtésnek bármi 
nemét — mert szervezetnek de novo létrejövése 
bizonyos értelemben az — elfogadnók: a tudomá-
nyos nyomozáshoz illik előbb fölvetni a kérdést, 
nem lehet-e a szóbanforgó tüneményt a csirák, a 
praecautiók ellen életben fennmaradásának tulajdo-
nítani s a mennyiben ennek lehetősége megvan, a 
minthogy megvan is, a fenmaradás természetes 
magyarázatát adni, igyekezni azon körülmény föl-
derítésével, a melyek között a csiráknak nem kellett 
megsemmisülniök. Ez a tudományos álláspont. 

Azután más oka is lehet a sterilizált oldatokban 
az élet minden várakozás elleni megjelenésének. 
Említettük, a higányra öntött sterilizált oldatokban, 
bár hevítés által megölik bennük a netáni csirákat, 
mégis élet keletkezett bizonyos idő múlva s ujjongva 
fogadták e jelenséget, mint az ősnemződés bizonyí-
tékát. S mi tűnt ki később, tudományosabb szem-
mel közelebbről vizsgálva a dolgot? Az, hogy a ste-
rilizált levegő új csirákkal telt meg, melyek a higa-
nyon keresztül hatoltak belé. 

Továbbá az sincs kizárva, hogy sterilizáláshoz 
használt egyéb folyadékban, pl. a lúgban vannak 
baktérium-csirák és a folyadék, melynek hivatása 
volna sterilizálni a kísérleti ázalékot, épen ez fer-
tőzteti meg az oldatot. 

Midőn az urinnal való fentjelzett kisérlet más 
eredménnyel jár t Pasteurnél, mint Bastiannál, ez 
utóbbi azt az ellenvetést tette, hogy míg Pasteur 
kísérletében nem voltak meg együtt az ősnemződés 
összes fizikai s chemiai föltételei, addig ő azokat 
megvalósította a lúgnak az oldatba vezetésével. Nem, 
felelt rá Pasteur. Ha Bastian oldata erjedésbe jött, 
oka csak az lehet, hogy abban baktériumcsirák vol-
tak. Hogyan jutottak oda, arra a felelet az: vagy a 
lúgoldat rábocsátásával kerültek az urinba, vagy 
benne életben maradtak a forralás dacára, vagy az 
edény falához tapadva, összeaszott állapotban fél-
életet éltek, legyőzve a forralás hőmérsékét. De nem 
elégedett meg a theoretikus válasszal, hanem e 
szempontok figyelembevételével megismételte kísér-
letét akként, hogy a lúgoldatnak előzetes forralása, 
az urinnak 110 fokra hevítése és az edényeknek 
állandó hevítésben tartása által a csirák netáni oda-
jutását és életbenmaradását megakadályozta. És tel-
jes sikerrel. Semmi szó az ősnemződésről.1 

Stukner János dr. 
1 Persze a Dilettantismus, kivált nálunk, az ellenkezőjét 

hiszi. Szerk. 
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Az ókori keresztény-latin líráról. (L) 

A római szellem nem kedvezett a költészetnek. 
A világhódításra termett katona-népnél csak későn 
indult fejlődésnek az irodalom és a tudomány. 
A szegényes mythologiájú, elmaradt művészeti! latin 
nép lelkét a hódításon kívül csak kettő érdekelte: 
a gyakorlati élet és a politika. Az első megterem-
tette a jogtudományt , a másik korán felvirágoztatta 
a szónoklatot. De a tulajdonképeni költészet csak 
görög ihletésre indult meg Rómában, mikor «a meg-
hódított Görögország meghódította durva legyőzőjét 
és műveltséget vitt a parasztos Latiumba».1 Rómának 
volt Caesarja és Cicerója, voltak nagy jogászai, de 
Vergiliusa és Horatiusa nem lett volna Görögország 
nélkül. És ha áll ez a költészetről általában, kétsze-
resen áll a líráról. A lírai költészet oly lelki finom-
ságot, az érzéseknek olyan melegét, de mindenek 
fölött az egyéniségnek olyan erejét kívánja, a mely 
a római szellemnek merőben idegen. Legnagyobb 
lírikusuk, Horatius, azt tart ja legfőbb érdemének, 
hogy az «Aeolium carmen»-t, a görög dalt, meg-
honosította hazájában.2 De Rómának csak egy Hora-
tiusa volt; halálával elnémult az Aeolium carmen. 
A Horatius utáni lírikusokról maga Quintilianus 
mondja , hogy alig méltók az olvasásra.3 A görög 
és római szellem szövetsége a l í rában megtermette 
virágát Horat iusban és néhány nagy kortársában, 
aztán kimerült . Uj, megifjító áramlatra volt szükség, 
hogy a római líra megint nagyot alkothasson. Ez az 
új áramlat, ez a megifjító szellő a kereszténység lett. 
Három század küzdelmei után megszilárdult szövet-
sége a római szellemmel a IV. század végén meg-
teremtette a himnuszt és létrehozta a nagy keresztény-
latin költőket: Sz. Ambrust, Prudentiust és Paulinust. 

A keresztény dalköltészet kezdetei a Szentirásig 
nyúlnak vissza. Forrásául a zsoltárok és canticumok 
nagyszerű költészete, első termékeiül talán az Újszö-
vetség néhány helye tekinthető. A fejlődés első 
mozzanatait azonban némi homály fedi. Az első 
adatok Szent Pál leveleiben vannak, ki két helyen 
is felszólítja a híveket, hogy dicsérjék az Urat, 
énekelvén és zengedezvén : ^aXpotg v.od ôjivo:ç xat wSatç 
-yt'Jiiav.y.xïç.4 Hogy mit jelentenek ezek a «zsoltárok, 
himnuszok és lelki énekek,» nem dönthető el pon-
tosan. Bizonyosnak látszik, hogy a kereszténység 
mind já r t kezdetben megteremtett valamiféle lírát. 
Annak az új gondolat- és érzésvilágnak, melyet meg-
nyitott, szinte lehetetlen volt dalban nem törnie ki. 
A misztikus dogmák, az Istenségnek, halhatatlan-
ságnak, megváltásnak nagyszerű eszméi, a belső, 

1 Graecia capta ferum victorem cepit ct artes intulit 
agresti Latio. (Horatius. Ep. II. 1. 156—7.) 

2 Carm. III. 32. 
a Inst. or. X. 1. 96. 
4 Ephes, 5. 18—19. és Coloss. 3. 16. 

egyéni lelki élet legfőbb fontosságának hatalmas 
kiemelése, mind olyan motívumok, melyeknek meg 
kellett teremteniük egy új és erős költészetet. De 
gyakorlati szempontból is szükség volt énekekre a 
keresztény községek liturgiája számára. Már a II. század 
legelején tanúskodik Plinius Secundus e költészet 
meglétéről, hasonlóképen Lucianus és a keresztény 
irók közül Justinus, ma jd Tertullianus és Eusebius. 
Mindezek az adatok homályosak és biztos következ-
tetésekre nem nyúj tanak elég szilárd alapot. Két 
dolog mindazáltal nagyon valószínűnek látszik. Az 
egyik az, hogy a keresztény líra legelső termékei 
minden valószínűség szerint mérték nélkül, a szent-
írási költészet formájában készültek, a metrikus forma 
és a strófás szerkezet csak későbbi, a klasszikus 
költészet befolyásának tulajdonítható fejlemények. 
A másik, hogy ezek az első kísérletek a nyugati 
himnusznak a IV. században kifejlődött formájára 
nem voltak nagyon lényeges hatással. 

A keleti egyházban korán feltűnnek e költészet 
termékei. Alexandriai Kelemen himnusza (a Paeda-
gogus végén) még a II. század végéről való. A görög 
keresztény líra gyors fejlődést mutat . Methodius 
éneke a III. század végéről már formában és nyelvben 
a klasszikus görög költészet hatását tünteti fel. 
Nazianzi Szent Gergely és Synesius költészetében 
már egyesült a kereszténység és a görög szellem. 
Nazianzi Szent Gergely kortársa Syria legnagyobb 
költője is: Szent Efrém, «a Szentlélek hárfája». 

Nyugaton természetszerűleg szintén ki kellett 
fejlődnie a keresztény lírának, de itt kevésbbé ked-
vező talajra talált. Már maga a kevésbbé fogékony 
és finom, inkább józan és gyakorlatias római szellem 
sem kedvezett neki. De mostohák voltak a viszonyok 
is. A kereszténység eleinte inkább az alsóbb néposz-
tályok közt terjedt tömegesebben, a kik nagyon 
messze álltak a felsőbb osztályok kifinomult görögös 
műveltségétől ; az előkelőbbeket, finomabb izlésüeket, 
műveltebbeket csak később kezdte nagyobb számban 
meghódítani. Azután fontos körülmény az is, hogy 
a kereszténység az első három században csaknem 
szakadatlanul tartó üldözéseknek volt kitéve, a mi 
ha nem nyomta is el teljesen a keresztény költé-
szetet, de a liturgia fényesebb kifejlődését minden-
esetre hátráltatta. Különben is az első időkben 
nagyobb szükség volt a hitnek tanítására, mint 
magasztalására, a sziveknek inkább megnyerésére, mint 
lelkesitésére. De meg ismeretes, hogy kezdetben a 
római egyház nyelve is a görög volt. Ha a legrégibb 
nyugati atyák mind görögül írtak, ha még Tertullia-
nus is mindkét nyelven megírta művei egy részét, 
nem csodálható, hogy az igazi latin himnuszköltészel 
is csak később alakult ki, a jobb idők eljöttekor. Ez 
az idő a IV. századdal következett be. 

Az ekkor erőteljesebben meginduló keresztény 
lírára egy nevezetes probléma megoldása vár t : a 
keresztény és a római elem egyesítése. A kettő 
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küzdelme m á r a prózában is észrevehető, mely m á r 
a második század végén latinul is megindulva — 
könnyen érthetőleg — megelőzte a költészetet. Világos 
bizonysága ennek mindjár t a két legelső latin egy-
házi iró : Tertullianus és Minucius Felix. Tertullianus 
komor, végletes szenvedélyes lelke teljes szakadást 
lát a klasszicizmus és a kereszténység között, tar-
ta lomban és stílusban egyformán szembehelyezkedik 
a pogány irodalom hagyományaival. Minucius Felixnél 
m á r a római elem van túlsúlyban. Igazi római, 
Cicero és Seneca hű tanítványa. Görög műveltsége 
és ízlése, Octaviusának művészi szerkezete, klasz-
szikus stílusa inkább Cicerót jut ta t ja eszünkbe, mint 
a keresztény Írókat. Nem érdektelen megfigyelés, 
hogy egyetlen egyszer sem idéz a Szentírásból. 
A két irány küzdelme az epikus és didaktikus köl-
tészetben is kimutatható. Teljesen háttérbe szorul a 
klasszikus hagyomány Commodianusnál . Akár szán-
dékos újí tásának, népies hatásnak,1 akár egyszerűen 
ügyetlenségének tulajdonítható,2 — kétségtelen, hogy 
rhytmikus hexameterei valami újat, a klasszikus 
műköltészetben ismeretlent jelentenek. De már a 
IV. század kezdetén jelentkezik az epikában Juvencus, 
ma jd Próba Faltonia, továbbá epigrammatikus fel-
irataival Damasus pápa, kik már az új iránynak, 
a probléma megoldásának útját jelzik: az új esz-
méknek a régi formában való kifejezését. 

A l írában ennek a harmonizáló iránynak első 
képviselője egyszersmind a nyugati egyház himnusz-
költészetének is atyja, Poitiers-i Hilarius (f 366.). 
«Hymnorum carmine floruit primus» — mondja róla 
Sevillai Isidoras.3 Az ariánusok elleni küzdelmeiért 
számkivetve, keleti tartózkodása alatt, valószínűleg 
Phrygiában tanulta el a himnuszt a görög egyháztól 
és hazatérte u tán hazájában is meg akarta honosí-
tani. Könyvéből csak három himnusz maradt ránk, 
azokat is csak legújabban fedezték fel4 és azok is 
töredékesek. De az irányt ezek is világosan jelzik. 
Tárgya az elsőnek az, a minek védelmében harcolta 
végig egész életét : a «Filius consubstantialis» szüle-
tése, a másiké megváltói halála, a harmadik a 
sátánról szól. A tartalom tehát nemcsak hogy tel-
jesen keresztény, de egyenesen theologiai; nehéz 
dogmatikus kérdések elvont, tudós, igen kevéssé 

1 Ez az általánosabb vélemény. Emellett van többek 
közt Boissier is. (Comptes rendus de l'Acad. des inscriptions, 
peret. 1876. Id. Puech alábbi müvében.) Nálunk Révay (Ull-
rich) József : De vita et operibus Commodiani Gazae 1902. és 
újabban : Commodianus élete és kora. Budapest. 1909. 

2 E nézet mellett harcol Aimé Puech : Prudence. Études 
sur la poésie chrétienne latine an IVe siècle. Paris. 
1888. 11—14. 1. 

3 Offic. eccl. I. c. 6. Id. Ebert : Allgemeine Geschichte der 
Litteratur des Mittelalters im Abendlande. Leipzig 1889.2  

I. 165. 1. 
4 Gammurini találta meg az arezzói könyvtár egy isme-

retlen codexében 18874)en. L. G. M. Droves : Die Kirche der 
Lateiner in ihren Liedern. Sammlung Kösel. 1908. 6. 1. 

költői fejtegetése. Szolgáljon ennek feltüntetésére az 
első himnusz e két versszaka: 

Hic unus merito bonus 
Ipsum, quod Deus est, extra invidiam sui 

Gigni vellet in alterum 
Transformans se, ut est, vivam in imaginem. 

Istis vera patet Dei 
Virtus, cum dederit omnia, non tamen 

Ipsis, quae dederit, caret, 
Cuncta, quae sua sunt, cum dederit habens1 

A forma viszont teljesen a régi római költészet 
hagyományának keretei közt mozog Hilariusnál : 
asklepiadeusok, senariusok, trochaikus tetrameterek. 
De az új irány mellett a kezdet nehézségei is jelent-
keznek verselésében. Technikája igen gyönge. Az 
első himnusz hetvenhat sorának például fele hibás, 
némelyik feltűnően rossz.2 Ez a gyenge külső forma 
az egyik oka annak a körülménynek, hogy Hilarius 
költészete hatástalanul hangzott el és a himnusz 
tulajdonképeni fejlődése nem tőle indult ki. A másik 
ok himnuszainak elvont, sokszor száraz dogmatikai 
tartalma, mely még kifejezéseiben is inkább tudo-
mányos, theologiai, semmint költői, a melyet tehát 
a kevésbbé művelt hívek meg sem érthettek. Hilarius 
soha sem is volt népszerű költő. Mindazonáltal az 
új i rány meg volt kezdve és a latin lírai költészet 
történetében az ő nevével kezdődik az új korszak : 
keresztény tartalom klasszikus formában. 

Sík Sándor. 

"Nyílra püspökei a DCVJ. században. 
I. 

A XVI. század története egyike a legszomorúbb, 
legérdekesebb, és a legtanulságosabb korszakoknak; 
nemcsak a mohácsi csata elvesztése, hanem e szá-
zadban hazánkban terjedni kezdő protestantizmus 
és ebből keletkezett testvérharc teszik szomorú 
nevezetességét, melynek bontó hatásait még most is 
érezzük. Az utóbbi időkben a Szent-István-Társulat 
tudományos és irodalmi osztálya által megindított 
jeles vállalkozás, mely a reformáció korszakának 

1 Hevenyészett műfordításban : 
Ö, a jó, egyedül, a ki 

lrigységtelenül egymaga öntheti 
Másba isteni lényegét, 

Élő másává újraszülőn magát. 

A nagy Isten erője ez: 
Mindent általadott és amit átadott, 

Mégis semmi se hagyta el. 
Mindent általadott s minden övé maradt. 

2 Pl. ilyen asklepiadesi sorok : 
Aeternus ut incorruptibilis Deus. 
Ortus unigena quam innascibilis páter. 

Vagy ilyen glyconeusok: 
Et scire non est arduum. 
Condens qui primum saecula. (I. himnusz.) 
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hazai okmányait közli, sok dolgot megvilágított, de 
annak dacára is ez időből még sokat borít az isme-
retlenség homálya. 

A nagy múltú Nyitraegyházmegyével is így 
vagyunk, Vurum püspök műve1 elavult és sok he-
lyen kritikailag nem igazolható, monográfiánk 
nincs és egyelőre reményünk is kevés arra, hogy 
meglegyen, azért a következőkben összeszedni ipar-
kodtam egy pár adatot a XVI. századból, hogy 
rövid vázlatot nyújtsak és addig, míg egy hozzáértő 
megajándékoz Nyitraegyházmegye monográfiájával, 
e szerény pár sor pislogó mécs gyanánt akar be-
világítani oda, a hol érdeklődést talál. 

Nyitraegyházmegye XVI. századbeli püspökeinek 
egymásutánját és történetét nagyon hibásan közli 
Vurum püspök föntemlített munkája . Nyomdokait 
követte néhai Nagy József dr., nyitra vár megyei fő-
orvos, akadémiai levelező tag «Nyitra megye hely-
írása» c. könyvében.2 Néhány nyitrai püspököt ki-
hagynak (Isvalies Péter, Szathmáry István, Polner 
János), másokat összezavarnak (Bajoni István és 
Podmaniczky István). Azért hasznos munkát végzett 
Vagner József nyitrai praelatus-kanonok, midőn a 
nyitraegyházmegyei papi névtár részére 1892-ben a 
püspökök időrendbeli egymásutánját és teljes név-
sorát a valóságnak megfelelően megállapította, mely 
sorrend szerint közlöm azok rövid történetét.3 

1500-ban hunyt el Sánkfalvy Antal nyitrai püs-
pök, a ki m á r pozsonyi prépost korában kényes és 
bonyolult ügyek elintézése végett követségben já r t 
Rómában 4 és nevét az egyházmegye történetében 
azzal örökítette meg, hogy 1494-ben tartotta az 
utolsó nyitraegyházmegyei zsinatot,5 mely idő óta e 
püspökségben egyházmegyei zsinat nem volt. Utóda 
a püspöki széken Bácskay Miklós (1500—1502), aki 
szent Péterről nevezett egri prépostból szerémi püs-
pök, ma jd 1500-ban nyitrai püspök lett. Ulászló 
király 1501. jún ius 20-án megerősítette püspök-előd-
jei világi kiváltságaiban, az okmányt ellenjegyezte 
Thurzó Zsigmond, mint választott szerémi püspök, 
ma jd utóda a nyitrai püspökségben.6 Nyitrai püs-
pöksége rövid tar tamú volt, mert 1502-ben Erdélybe 
neveztetett. 

Püspök-utódai gyors egymásutánban váltakoz-
tak. 1502. év végén a nyitrai püspökségre jutalmazás 
gyanánt Isvalies Péter reggioi biboros-érsek, m agy ar-
es lengyelországi pápai követ neveztetett ki, azon-
ban VI. Sándor pápa (1492—1503) ezen kinevezést 

1 Vurum J. : Episeopatus Nitriensis eiusque praesulum 
memoria. 1538. 

2 Nagy József Cal. : Nyitramegye helyirása. Komárom 
87—88. 1. 

3 Schematismus Cleri dioecesis Nitriensis. 1891—1892. 
8—9. 1. 

4 Fraknói V. : Magyarország e. és p. összeköttetései . . . a 
mohácsi vészig. 248—249. 1. 

5 Péterfy C. : S. Concilia. 245. 1. 
« Vurum. I. in. 311. és 318. 

nem erősítette meg.1 Isvalies 1503 junius 24-én a 
veszprémi püspökség adminisztrátorává jelöltetett, a 
püspöki javadalmat olasz megbízottja kezelte; való-
színű, hogy Nyitrán sohasem volt, ő a püspökség-
nek csak jövedelmét élvezhette. 

Isvalies után nyitrai püspökké lett bethlenfalvi 
Thurzó Zsigmond gróf, a ki 1503-ban neveztetett 
Nyitrára, de 1504-ben már az erdélyi püspöki szé-
ken találjuk, ahonnan 1506-ban Váradra került. 
Atyja Thurzó Márton, Mátyás király kedvenc kato-
nája volt. Valószínű, hogy tanulmányai t a páduai 
egyetemen végezte 1500-ban, a midőn körülbelül 40 
éves lehetett, esztergomi olvasó-kanonok és királyi 
titkár volt. 1501-ben már szerémi püspöki szé-
ken találjuk, erről azonban nemsokára lemondott 
és 1502-ben székesfehérvári préposttá neveztetett. 
1503—1504-ben, mint nyitrai püspök szerepel, mely 
méltóságban megerősítette őt III. Pius pápa (1503), 
a ki csak 16 napig volt a pápai trónon. Megyéjével 
nem sokat törődhetett, mert Anna királyné haláláig 
1506 jul ius 26-ig a királyi udvarnál az ország kül-
ügyeinek főkezelője volt, de más diplomáciai tár-
gyalásokban is igen fontos részt vett.2 

Mint váradi püspök megyéjében tartózkodott, 
alapítványai és építkezései által megörökítette nevét. 
Váratlanul halt meg 1512-ben. Szépen jellemzi őt 
Kollányi e szavakkal : Legszebb emléket kétségkívül 
Oláh Miklós emelt neki abban a néhány szóban, a 
mellyel őt második atyjának nevezi («meus olim 
nutricius»). Egyike volt kora legműveltebb állam-
férfiainak s méltó képviselője a humanizmusnak és 
renaissancenak az irodalom és művészet terén is.3 

E jeles főpap után a püspöki trónt Szathmáry 
István, szerémi püspök foglalta el 1504-ben, emlé-
keink azonban m á r ugyanezen évben Polner János-
ról beszélnek, mint nyitrai püspökről, a ki előbb 
váradi kanonok és a királyné titkára volt, mielőtt 
azonban elfoglalta volna püspöki hivatalát, meg-
halt.4 

Vurum József előbb említett művében 1505-re 
teszi Podmaniczky István püspökségét, ez azonban 
téves állítás. 1505—1512-ig az egyházmegye élén 
állott Bajoni István, többen tévesen Bajoni Jánosról 
beszélnek, mint pl. az Athenaeum kézi lexikona.5 

Bajoni István családja a Sartivánvecse nemzetség 
egyik ága, lakóhelyük Bajom község és vár volt.0 

Bajoni István Vitéz János környezetében nevelkedett. 
Tanulmányai t Fer rarában és Bolognában végezte, 
melyek befejezése után váradi kanonok lett. 1466-ban 
Mátyás király titkára, 1467 és 1469-ben Rómában 
és Firenzeben követségben járt , mely a lkalommal 

1 Franknói : I. m. 261., 264., 256. 
2 Wenzel G.: Négy egykorú Thurzó pk. 13—17. 
3 Kollányi F. : Esztergomi kanonokok. 123. 1. 
4 Schemat. Cl. D. Nitr. 8. 1. 
& I. h. 155. 1. 
6 Karácsonyi : Békés vármegye tört. I., 25. 1. 
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kiváltságot szerzett arra, hogy egyszerre több j a v a -
dalom birtokosa lehessen. 1460 esztergomi, majd 
váci kanonokságot nyert, később komáromi főespe-
res és sárospataki plébános lett. 1503-ban Ulászló 
szerémi püspökké nevezi ki. 1505-ben a nyitrai püs-
pöki javadalmat nyerte; ez utóbbi működéséről 
kevés emlékünk maradt . 1 Megyéje kormányzatában 
Bácsi Balázsi kanonok, mint püspöki helynök segí-
tette.2 

Hazánk történetében fontos szerepet játszott a 
következő nyitrai püspök : podmanini Podmaniczky 
István báró. Sajnos, hogy életét csak hézagosan 
ismerjük, az egyházmegyét 1512—1530-ig kormá-
nyozta. Majdnem mitoszi alakká változtatták szemé-
lyét, összetévesztették püspök-elődével Bajoni István-
nal és utódjával Thurzó Ferenccel. Podmaniczky 
István,3 László és Gálszécsi Magdolna fia volt, hol 
és mikor született, azt sűrű homály födi, gyermek-
és if júkoráról, végzett tanulmányairól és pályájáról 
részleteket nem igen tudunk. A család 1505 vagy 
1506-ban Anna királynétői bárói rangot kapott, de 
a püspök soha sem használta. Egyházi téren, mint 
csanádi préposttal találkozunk először 1510 szept. 
29-én kelt oklevélben, II. Ulászló 1512-ben a nyitrai 
püspökségre kinevezte és ugyanezen évben II. Gyula 
pápa (1503—1513) megerősítette s bár Podmaniczky 
István több év óta egyházi javadalmat élvezett, 
ekkor fölszentelt pap még nem volt. A papi rendet 
1513 febr. 2-án vette föl, püspökké konszekrálta 
1513 febr. 6-án Nyás Dömötör szankluariai püspök 
és esztergomi kanonok,4 első szent miséjét április 
1-én tartotta. Püspöki működését homály borítja, 
azonban a történeti emlékek között találunk oly 
jellemző adatot, mely Guidoto Vince, a velencei köz-
társaságnak II. Lajos király udvarában tartózkodó 
követétől származik, és a mely Podmaniczky püspök 
egyéniségéről is megemlékezik. «Kilencedik a nyitrai 
püspökség, melynek birtokosa tiszt. Podmonisco 
(így!) István úr, «jámbor» ember, ki a közügyekbe 
nem igen avatkozik.»5 Az olasz «devotus» többet 
mond, mint a magyar «jámbor», oly férfiú lehetett, 
a ki hivatalbeli kötelességének élt, már pedig ez a 
legnagyobb dicséret, ha valakiről elismerjük, hogy 
kötelességét teljesítette. 

1523 jul ius 1-én VI. Adorján (1522—23.) pápa 

1 Bihar vm. monográfiája és Wer tner : A m. nemzetsé-
gek a XIV. sz. közepéig. II., 311. 

2 Vagner J. : Adalékok a nyitrai káptalan történetéhez. 
112. 1. 

3 P. J. püspök életéről és különösen állítólagos házas-
ságáról részletesebben irt Vagner József nyitrai praelatus-
kanonok a Nyitramegyei Szemle 1900—13. számában. Ugyan-
erről írt Czeizel Gábor praelatus, nagyprépost : Történeti 
mese Podmaniczky István nyitrai püspökről. Kath. Szemle 
1902—548. 1. 

4 Knauz N. : A pozsonyi káptalan kéziratai 26. 1. és 
Magyar Sion. VII., 83. 1. 

5 Egyháztörténeti emlékek a hitújítás korából I., 215. 1. 

meghagyásából Szathmáry György esztergomi érsek-
nek átadta az érseki palliumot.1 Püspöki működésé-
nek csak egyetlen emléke maradt fönn, egy 1525-ben 
készült harang, mely nevével van díszítve.2 Ugyan-
ezen évben jelen volt a pesti országgyűlésen.3 

1526-ban a mohácsi ütközetben részt vett, hogy 
hazájáért onthassa vérét ; 50 lovasával a király köz-
vetlen közelében harcolt az esztergomi érsek, a zág-
rábi, váradi, pécsi, győri, váci, szerémi és boszniai 
püspökök, a nádor és a többi világi zászlós urak 
környezetében.4 A harcmezőn nem esett el, az isteni 
Gondviselés megtartotta életét, hogy a szenvedés 
iskoláján menjen keresztül. Mivel ő volt az életben 
maradt püspökök legidősebbike, a kényszerítő körül-
mények hatása alatt megkoronázta Zápolyay Jánost, 
mint egy történészünk írja : «Podmaniczkynak csak 
kettő között maradt választása : meghalni, vagy a 
koronázást teljesíteni.»5 Podmaniczkyt a nyitraiak 
velük szemben tanúsított bánásmódja miatt bepana-
szolták Zápolyay Jánosnál. Túlzott állítás, amelyről 
Nyitravármegye monográfiája beszél, hogy Podma-
niczky István csaknem egész püspöksége alatt hívei-
vel perlekedett,® de az sem áll, hogy Zápolyay János 
a nyitraiak panaszlevelét minden intézkedés nélkül 
egyszerűen átküldte a püspöknek,7 mert János király 
kemény hangú levelet írt 1527 junius 1-én Budáról 
a püspöknek, melyben szemére veti, hogy a polgá-
i'ok jogait tekintetbe nem veszi.8 Lehetséges, hogy 
Zápolyay azért írt keményebben, mer t értesülhetett, 
hogy az őt koronázó Podmaniczky most m á r Fer -
dinand hive, mert I. Ferd inand 1527 julius 29-én 
kelt levélben válaszol Podmaniczkynak, melyben 
bocsánatáról biztosítja, hogy Zápolyayt megkoro-
názta, mivel kényszerítő körülmények között csele-
kedett.9 Podmaniczky 1527 október elején részt vett 
a Ferdinand által megtartott budai országgyűlésen,10 

november 3-án Ferdinándot, 4-én pedig Anna király-
nét koronázta Székesfehérvárott. 

Zápolyay János azzal mutat ta ki haragját ellene, 
hogy a nyitrai várat és püspökségi javakat Török 
Bálintnak adományozta. 1528 jun ius 22-én a magyar 
kincstár fölszólította Podmaniczky István nyitrai 
püspököt, mutassa ki, milyen jogon bi r ja a dömösi 
prépostságot,11 a válasz meg se érkezhetett és jul ius 

1 Theiner: Monumenta Histor. Hung, illustrantia. II. 630. 
2 Vagner : I. h. 
3 Monumenta vaticana. Ser. II., 1., 129. 
4 Szilágyi S. : A magyar nemzet története IV., 506. 1. és 

Franki V.: A magyar nemzet története II., 252. 
5 Jászay Pál : A magyar nemzet napjai a mohácsi vész 

után 167—168. 
6 Nyitra . . . 666. 1. 
7 Czeizel G. : Nyitra múltja és a Nyitravármegyei 

Monografia. 82. 1. 
8 Egyházt. eml. a m. hitújítás korából. I., 326. 1. 
« U. "a. 332. 1. 

m U. a. 339. 1. 
11 E. eml. a m. hituj. k. I., 389. 1. 
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12-én a helytartó tanács azt véleményezi, hogy 
legcélszerűbb lesz az ügyet addigra halasztani, amíg 
a király az országba jön, mert a nyitrai püspökség 
jövedelme oly csekély, hogy alig képes belőlük a 
várat föntartani . 

Podmaniczky Ferdinand kegyében volt, 1528 
nov. 29-én a szkalkai apátság kegyúri jogát kapta, 
mely püspök-utódaira átszállott egy ideig.1 Podma-
niczky püspök nevével okmányainkban 1530 jun ius 
23-án találkozunk, Ferdinand Ausgburgból intézkedik, 
hogy Podmaniczky a szkalkai apátság jövedelméből 
mindazt, ami Buesso János udvari káplánt megilleti, 
pontosan szolgáltassa ki,2 ebből világos, hogy nem 
állhat meg azon állítás, amit Budai Ferenc ír3 Pod-
maniczkyről, hogy a «szkalkai apátság kegy uraságá-
nak megnyerése után (1528 nov. 29.) több más nagy 
magyarokkal együtt ő is Luther Márton tudományát 
beszívta, megházasodott és már 1534. esztendőben 
Thurzó Ferenc viselte ő helyette a püspökséget, és 
hogy végre 1569-ben igen megaggott vénségben 
halt meg». 

Budainak ezen helyéi és Nagy Ivánnak 4 Podma-
niczky házasságáról szóló kritika nélküli állítását 
megdöntötte Vagner József praelatus fönt idézett 
értekezésében. Feöldi Dobi Antal a Podmaniczky 
családról szóló munká ja második kiadásában 5 sok 
valótlanságot hordott össze Podmaniczky püspökről, 
zavaros állításait megcáfolta Czeizel Gábor nyitrai 
nagyprépost, e két közleményt a szives olvasó érdek-
lődő figyelmébe a jánlom és azért elmellőzve az 
említett tanulmányok érveit, két okmányt említek, 
melyek kiegészítik egymást, és melyekből kiviláglik, 
hogy Podmaniczky István püspök protestánssá nem 
lett és nem házasodott meg. 

Cserenyey István dr. 

Az egyéniség elve. (vi.> (Princípium individuationis.) 

A feladat megoldása vajmi nehéz. Minket is 
inkább azért érdekel, mert mint látjuk, azon kérdés-
hez vezetett, minek van értéke : az egyénnek-e, vagy 
az á l ta lánosnak? 

Az ókori gondolkodás megoldatlan hagyatékát 
tehát a középkor, a plátói és újplátói eszmék ha-
tása alatt az ismeretelmélet keretében kezdi szem-
lélni. A módszer is a régi. A fogalmaknak mint 
rejtett és külön álló lényeknek kezelése, mint füg-
getlen valóságnak tekintetbe vétele. S a szellemi 
viták mindaddig tartottak, míg plátói bölcselkedés 

1 U. a. 412. 1. 
2 U. a. II., 42. 1. 
3 Budai F. : Magyarország Polgári Históriájára való 

lexicon III., 124. 1. (Első kiadás.) 
4 Nagy Iván : Magyarország családai IX. 33íi—339. 1. 
5 Feöldi Dobi Antal: Podmanini és aszódi Podma-

niczky család. Bpest. 

új tartalmat, u jabb tapasztalati anyagot nem nyert 
t. i az arisztotelészi gondolkodás fellépéséig. 

2. A középkornak egyik igen tartalmas és gazdag 
lelkű gondolkodója Nagy Albert. Sajátos egyéniség 
oly korszakban, mikor a tudósok egészen önzetlenül 
a fogalmak világának éltek és azokat úgy kezelték, 
mint a felsőbb mathemat ikus az algebrai jelekel, 
Nagy Albert is otthonos volt a dialektikai viták for-
télyaiban, mégis érdeklődése a gazdag természetre 
irányult s ott látott, tapasztalt, megfigyelt oly dolgo-
kat is, a melyek a közönséges érdeklődés határait 
túllépik s a természet iránt odaadó lelket kívánnak. 
Varázslónak tartották, mert foglalkozása, munkaköre 
kilépett korának irányából s bűbájos mesterségnek 
tűnt föl. A természettudományok, az ásványtan és 
a khémia történelmében neve mindig szerepelni fog, 
sőt azt hiszem, hogy a doctor universalis neve még 
egyszer nagy tiszteletben fog állni, lia a tudományok 
fejlődésüknek történetében észreveszik, mily hatal-
mas elme volt Albert. 

Mi azt az örömet nem is képzeljük el, a mit 
Albert érzett, mikor ügy Arisztotelésznek, mint az 
arabs í róknak természettudományos műveit először 
olvasta s bennük kedvenc gondolatait, lelkének táp-
lálékát megtalálta. Máskép nem is értenők meg, 
mikép győzte volna le a kezdet nehézségeit, sőt mint 
volt képes az egész arisztotelészi bölcseletnek világ-
képét és rendszerét világos fejjel, egységesen feldol-
gozni. Mert há rom nagy feladattal állt szemben Nagy 
Albert, mikor Arisztotelész műveihez nyúlt. Először 
bele kellett magát azokba élnie; másodszor a plátói 
filozófiától áthatott lelkének minden nehézségét meg 
kellett oldania s végül a keresztény tudománnyal 
össze kellett azt egyeztetnie. 

Ha ezen három elemre ügyet nem vetünk, nem 
ért jük meg gondolkodását, nem tudjuk kellőkép mér -
legelni gondolatainak értékét sem s nem lát juk be, 
hogyan alakult ki bölcselőnknek világképe az anyag-
ról, annak mibenlétéről ; az értelemről és eszméről : 
e kettőnek egymáshoz való viszonyáról, az ismeret-
ről s végre az egyéniségről. 

Nagy Albert a plátói bölcseletből azt tanulta 
meg, hogy az anyag nem létező. Mert Arisztotelész 
arra tanítja, hogy az anyag öröktől fogva való «le-
helőség», a mely mégis valósággá csak az eszmék, a 
formák hatása alatt válik. Arisztotelész tanította azt 
is, hogy ez a világalakulás nem más, mint az anyag-
nak és az alaknak szakadatlan alaköltése egy fölfelé 
törekvő vonalban, a melynek tehát legalsó határán 
a puszta lehetőség van, a csúcsán pedig tiszta cse-
lekvés, az actus purissimus, a tiszta alak! 

Nagy nehézségek és különös gondolatok ébred-
tek föl Albert elméjében, mikor Arisztotelész fölött 
elmélkedett. IIa ez a világfejlődés folytonos alak-
öltés, úgy, hogy az anyag egyrészt anyag, másrészt 
alak. Minden alak a legközelebbi fok számára egy-
úttal anyag is s a mi belőle kialakul, az az új alak 
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Tehát anyag és alak nem két különálló valami, 
hanem a fejlődésnek csak két különböző oldala. 
Nincsenek is egymástól elválasztva, hanem folyton 
együtt vannak. 

Ám ezek a gondolatok ellentétben voltak a kor 
fölfogásával. A plátói fogalmak úgy az anyagot, mint 
a formát bizonyos misztikus ködbe burkolták. Az 
anyag, a «nem létező», a nagy ismeretlen erejével 
hatott. A forma, a fogalom pedig az isteni gondola-
tok konkrét alakja, valami természetfölötti, valami 
örök és változatlan valóság színében tűnt föl. Most 
az anyag és alak mint ikerfogalmak, mint szüntelen 
együtt levő erök jelennek meg, a melyek egymásba 
fonódva sodródnak ki, simulnak át a lét bámulatos 
és pazar jelenségeivé. 

Nagy Albert visszatért a múltba s a keresztény-
ség első bölcselőinél keresett fölvilágosítást. Szent 
Ágoston bölcseletében talált is nyugvó pontot. Ez a 
nagy bölcselő főleg a sztoikus gondolatok hatása 
alatt a plátói eszmetant átalakította s azt a világ-
fejlődés dinamikus és immanens elvévé tette. Min-
den transzcendens látszat Ágostonnál természetes és 
cél szerint működő elvvé finomul. Isten kezdettől 
fogva az anyagba helyezte be gondolatait, s azok, 
mint alakító erők, az anyagot áthat ják s belőle a 
természet gazdag változatosságát kiépítik. Szent 
Ágoston belátta, hogy az anyagnak és formának 
összetűzése még nem magyarázza meg a teremtett 
világ ész- és célszerűségét. Ha tehát nem akarunk a 
puszta véletlenhez fordulni, föl kell tennünk, hogy 
az eszmék, az alakító erők sem mechanikusan, hanem 
a bennük élő isteni gondolatok erejében váltják ki 
az anyagból a világot.1 

Szent Ágoston gondolatai mellett a plátói és 
arisztotelészi elméletet új világításban látta. A görög 
bölcselők terminológiáját megtartotta, de egyúttal 
ágostoni tar talommal töltötte meg. 

Az anyag magában véve meghatározatlan, isme-
retlen valami. Semmi pozitív tartalma nincs alak 
nélkül. Ezt Arisztotelész is vallotta. De ha az anya-
got az alaktól elkülönítve gondoljuk, akkor az anyag 
nemcsak puszta lehetőség, vagy vágy a lét után, 
h a n e m főleg az alak befogadásának a képessége, 
vagy a mint Albert magát kifejezi, inchoatio mate-
ri ae. Tehát az anyag létezésének okát az alak befo-
gadásában bir ja s azért olyannak kell lennie, hogy 
az összes eszméket tényleg befogadhassa. 

Ha mi logice beszélhetünk is így az anyagról, 
de konkrété nem, mivel tényleg anyag alak nélkül 
nincsen, sőt az anyag magában foglalja (Szent Ágos-
ton gondolatait követve), az összes eszméket, alako-
kat, a melyekkel az isteni értelem a tapasztalati vi-
lágot kibontja. 

Tehát nem csak az anyag nyer Albertnél ú j tar-

1 De Genesi ad litteram I. 4. c. 33. és 1. 5. c. 21. — Dudek : 
Származástan és világnézet, 140. o. 

talmat — inchoatio formae; 1 hanem az alak is az 
arisztotelészi mechanizmus hatása alól felszabadul, 
s az immanens isteni működés erejében mint célo-
kat megvalósító erő jelenik meg. Az alak az isteni 
gondolat hordozója, s a természetnek minden lénye 
az isteni értelemnek megjelenése.2 

Más szóval a természettudományos műveltségű 
Albert is belátja, hogy a világmindenségnek az ős 
anyagból való kibontakozását pusztán mechanikus 
elvek segélyével nem lehet megfejteni, fel kell venni 
tehát az ideális gondolatokat is, a melyek mint fej-
lesztő és alakító erők feszítik ki az ős khaosznak 
képességeit színes és gazdag világképpé. A plátói és 
arisztotelészi gondolatok így szintetikus egységbe ol-
vadnak s a keresztény fölfogásnak közös elemévé 
válnak. 

De ha Nagy Albertnél az eszme, az alak ily j e -
lentős szerepre jutott, mi lesz annak feladata, hatása 
ismeretünk szerzésében! Mit i smerünk mi meg, ha 
a dolgokat megér t jük? Vagy mit kell megismernünk, 
hogy igazsághoz ju s sunk? Valóban Albertnél is azt 
látjuk, hogy világtani fejtegetéseiből szűrődik le 
ismeretelmélete s a kettő nyitja meg az utat annak 
megértésére : mi az egyén s mi az egyéniség elve? 

Ha az anyag csak inchoatio formae s ha min -
dennek lényege az eszme, az alak,3 természetes, hogy 
az emberi elme hivatása ezen eszmék megismerése. 
Az eszmék megismerése u t ján ju tunk el a fogalmak-
hoz; a fogalmak pedig a dolgok lényegének össze-
foglalása. 4 

Csakhogy ezek a fogalmak Albert lelkében töb-
bet jelentettek, mint első pillanatra gondolnók. A fo-
galmak végső okságukban az isteni gondolatoknak 
a tárgyi világba vetített minia tűr képei. Isten vég-
telen lényi gondolatai oly nagy arányúak, hogy egy-
egy lény azokat képtelen befogadni. Elszóródnak, 
szétforgácsolódnak tehát a lények változatos birodal-
mában. Egy-egy gondolatban tehát számtalan egyed 
részesülhet. 

A fogalmak tehát először Isten értelmében ölte-
nek : alakot causa formativa. Azután az isteni érte-
lem ezen fogalmak szerint létrehozza és elrendezi a 
dolgokat úgy, hogy egy-egy fogalomban számtalan 
egyed részesül. Vagy, mivel az anyag sem más, mint 
az alaknak kezdete, azt is mondhat juk , hogy a m i n t 
a fénysugár a pr izmán áthaladva pazar gazdagságban 
szóródik szét, úgy egy-egy fogalom, az isteni eszme 
is, az anyag, a «lehetőség» közelében szétvetődik s 

1 Sum. Theol. II. tr. 1. qu. 4. Mater ia . . . potentia in se 
liabel formám, — potentia liaec est potentia inchoationis 
formae. 

2 De natura et orig. animae, I. tr. 4, 7. Intelligentia 
ulique es t ; u. o. tr. 1. Omne opus naturae est opus intelli-
gentiae. 

3 De natura et orig. animae, tr I, 2: qua fluctuant in 
materia. 

* De int. et int. I. tr. II. 4. 
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az egyedek egész sorozatát létrehozza. Végül az el-
ménk az a szomorú tükör, a mely az eszmék szét-
sngárzását megszünteti, azokat összegyűjti s az esz-
mét a maga osztatlanságában, mint igazságot adja 
vissza. 

Minden igazság tehát, a melyet elménkkel föl-
fogunk, először Isten elméjében él ; azután a tárgyi 
világban valósul meg s végül az értelem veszi bir-
tokába. Ha tehát mi az igazságot megismerjük, egy-
részt a dolgok igazi lényegét ér t jük meg; másrészt 
pedig azoknak természetfölötti okát. Az eszmének a 
megismerése pedig az értelem m u n k á j a ; érzékeink 
csak a különleges, az alaktalan anyagnak bizonyos 
sajátságait és megjelenési módját , de nem magát a 
dolgot, a lénj'eget hozzák tudomásunkra . 

Ezekből két dolgot értünk meg. Először, mit je-
lent az egyéneknek megismerése gondolkodásunk-
ban ? S másodszor, mi maga az egyén ? 

A mi az elsőt illeti, világos, hogy az igazság ke-
resésében nem az egyed megértése vezet el célunk-
hoz, mivel az az eszmének, a fogalomnak csak a 
sugarát adja. Fő, magának az eszmének egész ter-
jedelmében való megragadása. Az eszme tehát nem 
pusztán eszünk alanyi terméke, sőt gazdag tárgyi 
valósága van az egyes lényekben, amelyet ér telmünk 
a jelenségek járulékos sajátosságai mögül egybegyüjt. 
S csak akkor j u tunk az igazsághoz, ha nem az egyes 
dolgokat, hanem az összes hasonló dolgokat értelmi 
szemlélet alá vesszük s azokat az eszme azonossá-
gára való tekintettel mind együtt ér t jük meg. 

De ebből azt is látjuk, mi az egyén? S mi teszi 
lehetővé az egyén létrejöttét? Mi tehát az egyén? 
Az általános eszmének egyéni alakban való megjele-
nése. De mi annak az elve? Hogy lehet az általános 
egyén? Mikép lehet valami általános s mégis külö-
nös és zárt egyén ? Csak két tényezőre gondolha-
tunk: az alakra és az anyagra. Az alak azonban min-
dig általános. Tehát csak az anyag van még hátra. 
Az anyag az oka annak, hogy az általános, az érzék-
fölötti alak mint különös, mint egyes dolog ölt ala-
kot. Egy-egy dolog ugyanis az eszmének csak bizo-
nyos tartalmát képes befogadni. A dolog ugyanis 
maga is és anyagi mivolta szerint is korlátolt, az 
eszme ellenben sokkal gazdagabb és egy dolog nem 
képes azt egészen befogadni. Továbbá tudjuk, hogy 
az anyag, mint inchoatio formae, a maga minőségé-
ben is, az eszmének, az alaknak szétszóródását ma-
gában hordozza, mer t általános eszmét csak össze-
vonva és elrészelve fogadhatja be. Mivel tehát az 
anyagon fordul meg, miért nem bontakozik ki benne 
az eszme egész gazdagságában, az anyag is oka az 
egyesnek, a különösnek. A körülhatárolt anyag a 
quod est, az egyéniség oka.1 Nem az általános anyag, 

1 Summa theol. II. Ir. 1. qu 4. m. 1. art. 2. part. 2. Ma-
teria per rationem materiae non est princípium individuatio-
nis, sed potius per rationem proprii subiecti est principium 

hanem egy bizonyos alanynak kereteiben szorított 
anyag, amely úgy mennyiségre, mint minőségre egy 
bizonyos alaknak, eszmeárnyalatnak megfelelő, 
hozzáillő természeti alapja lehet.1 

Az egyeniség elvén tehát Albert természettudo-
mányos és ismeretelméleti nézeteinek végső követ-
kezménye gyanánt szűrődik le. Azért kellett az előz-
ményekkel oly sokáig foglalkoznunk. Az előzmények 
helyességével áll vagy dől az egyéniség elve. Vagy 
az előzmények változásával, a következményben is 
változásnak kell beállania. 

Mielőtt tovább mennék, még egyszer hangsúlyo-
zom, hogy Nagy Albertnél az anyag inchoatio for-
mae. Ez a gondolat sokat fejez ki magábanvéve is! 
Sőt ha a hozzátapadó metafizikai gondolatoktól egé-
szen eltekintünk is, akkor is gazdag elmélkedésnek 
lehet anyaga. A mechanikus és a dinamikus világ-
nézletbe egyaránt beillik, mert a fejlődésnek és a 
célszerű kialakulásnak lehetőségét rejti magában az 
anyag, mihelyt az inchoatio formae. 

Trikál József dr. 

r 

Óhitű és újhitű áramlatok a szocializmus 
eszmevilágában. (XI) 

(Különös tekintettel a magyar szociáldemokráciára.) 

VII. A szoc io lóg ia i kérdések. 

2. Az osztályharc törvényével részben egybevág, 
részben e törvény fölött áll egy második nag}' tör-
vény, t. i. a Hegel-féle dialektikai folyamat. Ez 
Marxék szemében a haladásnak nagy általános tör-
vénye. Az óhitűeknek összes gondolatmunkája eme 
hármastempójú dialektika befolyása alatt áll, illető-
leg ahhoz alkalmazkodik. 2 

Feuerbach elszakította ugyan őket Hegel idea-
lizmusától és anyagelviiekké tette; mindamellett 
Hegel rendszeréből megtartották a dialektikát, mely 
kitűnő forradalmi eszköznek bizonyult. 

Eszerint úgy a természetben, mint az emberek 
történetében dialektikai ü temben fejlődik minden. 
A tézis átalakul antitézissé, az antitézis pedig a két 
első mozzanatnak szintézisévé fejlődik. Az első, ere-
deti alakulat kifejleszti a maga negációját, de csak-
hamar ez a második, ellentétes alakulat is meg-
hasonlik önmagával. Hegel kifejezésével élve, «ne-
gálja önmagát» és egy harmadik alakulattá változik 
át, mely az előbbi kettőnek összetétele. Tekintsünk 
pl. egy árpaszemet. Ez az első alakulat, a tézis. Az 
árpamag kikel, növény lesz belőle. Ez a növény 

individuationis, est primum subiectum. Nec materia est indi-
viduans, nisi prout est primum subiectum eius, quod est. 

1 De int. et int. I. tr. II. 1. Formám in hac materia parti-
culatam et contractam. 

2 Részletesebben foglalkoztam e tárggyal «Hegel dialek-
tikája a történelmi materializmusban» cimű cikksorozatom-
ban. «Religio», 1907. 36. és 37. sz. 
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a második alakulat, az elsőnek antitézise, negációja. 
Azonban eme növény érni kezd, megtermékenyül, 
mint növény negálódik és újból árpamagot hoz 
létre, mégpedig tízszer, hússzor, sőt harmincszor 
annyit. Ezek az új árpaszemek képezik a harmadik 
alakulatot, a másodiknak negációját, tehát a negá-
ciónak negációját, vagy másszóval a két első alaku-
latnak szintézisét.1 A haladásnak formulája tehát 
ez: igen, nem, — nem, igen. A dialektikai fejlődés 
elemi szükségszerűséggel megy végbe. Ami letezik, 
az egyszersmind nem létezik: minden csak lesz, 
alakul, folyik návxa pti. A társadalomnak alapszerke-
zete is csak ennek a törvénynek hódol. P. o. a 
középkori hűbéri monopólium létrehozta a maga 
antitézisét, a szabadversenyt. A szabadverseny azon-
ban az erősebbeknek kezébe jut tat ta a vagyont, 
vagyis megalkotta a maga negációját, a polgári mo-
nopóliumot. 2 Vagy egy másik példa : az ősaltruiz-
mus volt az «igen», a mai önzés a «nem», a jövő 
altruizmus megint «igen» lesz, mégpedig egy maga-
sabb, tökéletesebb «igen». Ez alapon Marxék szentül 
meg voltak győződve, hogy ugyanily természeti szük-
ségszerűséggel fog végbemenni a következő dialek-
tikai folyamat is. 

Az eredeti, ősi kommunizmus, mint tézis, ma-
gántulajdonrendszerré változott át. Mi benne vagyunk 
ebben a második alakulatban, amely az őskom-
munizmusnak tagadása. Azonban tudjuk, hogy a 
dialektikai törvény föltétlenül uralkodik fölöttünk. 
Kivételt nem tesz; a második alakulatnál meg nem 
áll. Azért okvetlenül be fog következni a mai álla-
potnak, a magántulajdonrendszernek tagadása, a 
jövendő kommunizmus. Nincs tehát szükség arra, 
hogy a kommunis ta állapotot, mint jobbat , igazsá-
gosabbat, hasznosabbat, szebbet, vagy erkölcsösebbet 
magasztaljuk, követeljük, érte jogi, erkölcsi, esztetikai 
jelszavakkal küzdjünk. A kommunizmus jön, még-
pedig föltartóztathatlanul. A dialektika m á r ott m ű -
ködik a mai termelési viszonyokban ; m á r ropogtatja 
a mai kapitalizmusnak oszlopait. Az ideológiák ma-
radjanak csak békén. Segítségükre nincs szükség, 
ellenszegülésük hiábavaló lenne. 

A revizionistáknak két dolog nyitotta meg a 
szemét, hogy a marxista alakba bujtatott Hegel-
dialektikának üres játékát meglássák és elvessék: 
egyes előttük is becsben álló polgári bölcselőknek 
kritikája és az élettapasztalás. A polgári Marx " k r i -
tikusok közöl főleg Langera , 3 a material izmus hires 
történetírójára hallgatnak szívesen, s Bernstein, 
Weisengrün kifejezetten is hivatkoznak Langenak 
ellenérveire. 

Hegel rendszere, mond ja Lange, régen elavult 

' E példát Engels hozza föl, Anti-Dühring, 138. 1. 
2V. ö. Marx, Das Elend der Philosophie etc., 138. 1. 
3Lange-nak idevágó munkája : Die Arbeiterfrage, Win-

terthur, 1894. V. kiad. 

már. Trendelenburg és Schopenhauer kri t ikája óta 1 

a hegeli dialektikának becsülete nagyon megcsappant. 
Marxéknak, úgymond, ezt tudniok kellett volna. Az 
újhi tűek egyetértenek Langeval abban, hogy sem az 
egyesek életében, sem a történelemben nem megy 
végbe az ellentétek ú t ján való fejlődés oly könnyen 
és gyökeresen, oly pontosan és rendszeresen, mint 
azt a Hegel-Marx-féle konstrukció állítja. Ezt a 
múltra nézve, mond ja Lange, Marx is elismeri. 
Hiszen nála olvassuk, hogy a tőkés termelésnek 
kora a földarabolódott magánvagyon korából nem 
dialektikusan pattant ki. A fejlődés évszázadokig 
tartott, sok viszontagsággal, reakcióval és változással. 
S a mellett a régi termelőmód ma is fennáll, a tőke 
nem nyelt el mindent . A tézis és az antitézis, az 
«igen» és a «nem» szépen megvannak egymás mel-
lett. Nem optimizmus és naiv csalódás-e tehát azt 
várni, hogy a mai tőkés rendszer egy csapással 
szűnjék és kommunizmussá alakuljon ? Ehhez az 
átmenethez is legalább ugyanakkora idő kell ; lesz 
itt is vajúdás, esetleges visszaesések elhajlások. Ez a 
fejlődés sem ismer ugrásokat.2 

Egy másik polgári filozófus, a ki radikális elvei 
miatt a szociálisták nagy rokonszenvét élvezi, Th. G. 
Masaryk, ar ra tanította az újhi tű marxistákat, hogy 
az anyagelvű dialektika fából vaskarika.3 Dialektikus 
ellentétek, há rmas ü temű ugrások sem a természet-
ben, sem a gazdasági élet fejlődésében nincsenek. 
A természettudósok tudnak affinitásról a vegytan-
ban, tudnak infinitezimális fejlődésről; a társadalom 
életében a számtalan haj tóerőnek és erőcskének 
szövevényes összeműködésében fölmerülnek ellen-
tétek, küzdelmek, kiegyenlítődések : ámde mindez 
nem dialektika. Az árpaszemnek előbb leírt a laku-
lása nem dialektikai há rmas salto-mortale, hanem 
fokozatos természeti fejlődésfolyamat, benső ellent-
mondások nélkül. Masaryknak józan fejtegetései 
nagyon kiábrándítólag hatottak. 

Még jobb tanítójuk a revizionistáknak az élet. 
Ez a mester megoktatta őket arra, hogy végzetes 
tévedés volt a dialektikai hármastempónak minden-
hatóságában bizakodni. Csakhamar kiderült, hogy a 
dialektika nem dolgozik. A mai termelőrendszernek 
sírja csak nem akar elkészülni. A kommunizmus 
még mindig késik az éji homályban. A mai állapo-
toknak negációja megfeneklett. Hegelnek dialektikai 
sémái tévedésbe ejtették a szocializmust, azért a re-
vizionisták feje anatémával sújt ja azt. 

A dialektikai szójáték, ír ja Bernstein, csúf mó-

1 Trendelenburgnak idevonatkozó munkái : Die logische 
Frage in Hegels System, zwei Streitschriften, Leipzig, 1843. ; 
Geschichte der Kategorienlehre, 1846. Schopenhauernek 
szarkasztikus bírálatát 1. S. W. III. k. 361. 1. Reclam-féle 
kiadás. 

2 V. ö. A. Lange, i. m. 247. és k. 1. 
3V. ű. munkáját, Die philosophischen Grundlagen des 

Marxismus, Wien. 



2. szánt. RELIGIO 283 

don megtévesztette Marxot. Közönséges politikai 
rajongó nem tévedhetett volna jobban, mint a hogy 
tévedett Marx és Engels. Ők t. i. m á r a XIX. század 
végére várták a nagy dialektikai fordulatot. Hiszen 
temperamentumos politikusoknál, úgymond, előfor-
dul, hogy valamely mozgalmat túlbecsülnek, a tempó 
kérdésében csalódnak. Ámde Marxéknál többről van 
szó. Ők érett gyümölcsnek tartották azt, a mi csak 
fakadó rügyecske volt.1 

Hegel dialektikája, mond ja Bernstein, a marxiz-
musra nézve minden egyébnél végzetesebb. Ők a 
há rmas ütem formuláját , mint valami apriorikus 
kategóriát bevették szellemükbe és aztán ezen a 
szemüvegen keresztül nézték az életvalóságot. Ter-
mészetes, hogy az ily üvegen keresztül ficamodáso-
kat, cikcakkokat láttak ott, a hol tényleg egyenes 
vonalú fejlődés van. Az üzemeknek részleges össz-
pontosulásából, a munkások kezdetleges nyomorából, 
a tőkés termelés gyermekkori betegségeiként jelent-
kező válságokból dialektikai katasztrófás törvényeket 
kovácsoltak, a melyek szerintük mind a nagy világ-
csődnek előidézésén dolgoznak. A tényeket, melyeket 
észleltek, irgalmatlanul beleszorították a dialektika 
Procrustes-ágyába. Hegel formulájával a fejükben 
már nem értek le tárgyilagosan, hanem konstruál-
tak.2 A tőkés termelés, mond ja Bernstein, igen 
összetett tünet, a benne működő erők rendkívül 
szövevényesek és kölcsönhatásaikban nagyon kom-
plikáltak. Az ilyen tünetet a negációs kaptafára egy-
szerűen ráhúzni nem lehet és nem szabad. A társa-
dalomnak jelen alakulata nemcsak hogy nem negá-
lódik, de sőt megszilárdul. A termelés anarchiá ja 
szünőfélben van, a szabadversenyek kinövéseit nye-
segetik, a világpiac egyre jobban áttekinthetővé 
válik : a tőkés termelőmód szépecskén konszoli-
dálódik. 

Engels rájött ugyan hajlott korában, hogy a 
valóság nem alkalmazkodik a dialektika törvényé-
hez; ámde ahhoz m á r öreg volt, hogy a marxista 
tant a hegelizmustól megtisztítsa. Ez, úgymond, a 
mai nemzedéknek feladata. Revideálni kell az el-
méletet és ahhoz képest módosítani kell a takti-
kát is.3 

Woltmann egyrészt szűknek tartja a dialektikai 
formulát arra, hogy a létnek egész óceánját magába 
fogadja, másrészt azt állítja, hogy a tapasztalásnak 
és a természet tudományoknak tényein össze fognak 
törni a Hegel-féle dialektikának utolsó maradványai 
is.4 Az újhi tű J a u r è s 5 átvesz ugyan Hegeltől annyit, 
hogy az egyes társadalmi és gazdasági alakulatok 
kebelében benső ellentét merül föl, mely azt idővel 
széjjel feszíti és megsemmisíti, azonban a dialektikai 

1 Bernstein, i. m. 22. 1. 
2U. o. 
3U. o. 26. 1. 
4 Woltmann, i. m. 423. 1. 
5V. ö. a f. i. Holló-féle füzetet. 

törvényen lényegesen változtat. Őszerinte nem ter-
mészeti szükségszerűséggel történik a fejlődés, hanem 
öntudatos emberek magatudatos harccal vívják azt 
fokról-fokra ki. Az ellentét nem a gazdasági szerke-
zetben magában, annak egyes alkatrészei között 
merül föl, hanem az alakulat között egyrészt és a 
humani tás eszméje között másrészt. Az emberevés 
ellenkezik az emberiesség eszméjével, azért helyet 
ad a rabszolgaságnak. A rabszolgaság nem emberhez 
méltó állapot, azért helyét a humánusabb jobbágyi 
állapot foglalja el. A jobbágyi helyzetnél embe-
riesebbnek látszott a bérmunkarendszer , azért ez 
lett uralkodóvá világszerte. Ámde ma már ez is 
embertelennek bizonyult, azért ezt is megszüntetik 
az emberek és a kollektivizmust teszik m a j d helyébe. 
Egyik haj tóerő ebben a haladásos fejlődésben Jaurès 
szerint a gazdasági tényező, de a másik ideális ter-
mészetű, az ökonómiától független, ez pedig az em-
bernek eszméje. 

Weisengrün egyetért Bernsteinnak kritikájával 
és nagyjában Langenak elveit fogadja el . 1 Ba-
ranowsky nem szentel külön fejezetet a dialek-
tika kérdésének, ámde m á r az eddig ismertetett 
nézeteiből is látható volt, hogy ő az életvalóságot 
nézi, apriorikus kategóriáktól menten itéli meg a 
társadalom fejlődését és seholsem egyszerűsít a 
tények rovására. Különben pedig nyíltan is kifejezi, 
hogy a társadalomnak kedvezőbb alakulását nem 
szabad titokzatos törvényeknek működésétől várni , 
hanem céltudatos igyekezettel ki kell azt küzdeni . 2 

Jelilicska Ferme dr. 

B u k a r e s t . Románia hitélete és másféle élete köréből. "Egyház 
Ideje már, hogy honfitársaim ott a Kárpátokon túl világ~ 
nagyobb figyelmet fordítsanak Románia szellemi, gaz- , , 
dasági és egyéb áramlataira, liisz a szomszédság mellett " " ' 
még sok érdekközösség köti össze Magyarországot 
Romániával. Tulajdonképen úgy kellene lenni a dolog-
nak, hogy az előre törekvő Balkán-államok legelőre-
lialadottában, Romániában, a románnál sokkal régibb 
magyar keresztény civilizációnak, egyéni és társadalmi 
műveltségnek kellene bangadónak lenni, holott Romá-
niában az ujabb kor kezdete óta a messzefekvő francia 
civilizáció volt egyedül, most pedig ugyanaz a civilizáció 
a germánnal vetélkedve, ettől erősen szorongattatva, 
ad szint és tartalmat az iíjú román nemzet szellemi, 
egyéni és társadalmi életének. 

Erről alább igen érdekes megfigyelést fogok közölni, 
most tisztán a katholikus hitélet terjedésének egy leg-
újabb jelenségéről kívánok röviden annak megemlíté-
sével beszámolni, hogy a mostani bukaresti róm. kath. 
érsek, főt. Netzhammer igen ügyes fogást végzett avval, 
hog}' a Magyarországból bevándorolt és Románia fővá-
rosában megtelepedett románajkú görög katholikusok 

1 V. ö. Weisengrün, i. m. 67. 1. 
2 V. ö. i. m. 239. 1. 
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számára külön plébániát szervezett és templom építéséről 
is gondoskodott. A szakadár románokat, kik erkölcsileg 
és politikailag a katholikus vallású latin népekhez 
húznak ugyan, vallásilag a görög katholikus román 
ritus sokkal erősebben vonzza, mint a latin ritus. 
A katholicizmus hódítása céljából Romániában a buka-
resti görög katholikus román plébánia és templom 
keletkezése tehát föltétlenül elismerésre méltó dolog 
gondolatnak is, intézménynek is, Netzhammer buka-
resti lat. szert, érsek részéről. A templom, melyhez oly 
szép remények fűződnek, szent Vazul tiszteletére van 
szentelve; a bukaresti görög katholikus plébános pedig 
dr. Balan, a kit a magyarországi románság nevelt és 
adott Románia számára, úgylátszik, mintha a budapesti 
egyetem hittudományi karában tanult volna. 

ígértem, hogy mondok itt valamit arról az érdekes 
versenyről, mellyel Romániában, ujabb időben, a román 
nemzeti intelligenciának tőzsgyökeres francia rokon-
szenvét a Hohenzoller családdal betelepedett germán 
hegemóniás verseny szorongatja. Van itt Bukarestben 
egy «Universul» nevű napilap. Ez a lap a párisi víz-
áradáskárosultjainak fölsegélyezésére nagyszabású külön 
díszszámot adott ki. Irt ebbe a számba, ha egyebet nem, 
egy pár emléksort, Romániának úgyszólván minden 
tollforgató embere, kezdve Erzsébet királynétól, a ki a 
következő francia à propos-val lépett föl : «Ce sont les 
larmes non séchées qui débordent sur la terre 1910. 
Elisavesz.» (Fel nem szárított könnyek árasztják el a 
földet.) Szóval, a francia sympathia rendkívül erősen 
és fényesen nyilatkozott meg Romániában, a mely-
ről a párisi «Univers» itteni tudósítója szórói-szóra 
ezt mondja : «Chez nous, malgré la domination éco-
nomique allemande, on aime profondement la France, 
que nous considérons comme notre seconde patrie et 
qui symbolise, selon une expression de Maurras, la 
vraie lumière (Franciaország — igazi világosság ! — 
most?), la civilisation éblouissante de l'ancienne 
Rome.» 

Most következik az igazi : az érdekes vallomás és 
önleleplezés a mai román intelligencia szelleme részéről, 
a melyból kitűnik, hogy a román intelligenciának a 
lelkében az első haza, Románia és a «második haza», 
Franciaország mellett, egy harmadik haza, Germánia 
számára készítik jelenleg a helyet.1 Három haza egy 
nemzetnek — kicsit sok a jóból. De halljuk csak, hogyan 
mulat Karol király a román államférfiak tripátriás 
hazafisága fölött. A párisi «Univers» bukaresti levelezője 
így folytatja : (miután elmondta, hogy a politikusok 
közül főleg az ellenzékiek írtak francia sympathiakat) 
«Ehhez, úgymond, hozzá kell adni azt, hogy Romániá-
ban a politikus rögtön, a mint hatalomra jut, mintegy 
varázslatra, buzgó védője lesz a germanizmusnak, hogy 
azután, mihelyt megszűnik úr lenni az ország sorsának 
intézésében, azonnal francia baráttá vedljen át. Karol 
király mosolygó szemekkel tekint le ezekre a félszeg 
átalakulásokra (bizarres métamorphoses) és számos 
igen kellemes megjegyzése van forgalomban, melyeket 

i A mi hátunk mögött. Ezért já r t Lueger Bukarestben. És a 
romániai románok «groszartige öffentliche Trauerfeier»-t tartottak 
Luegerért a bukaresti »orthodox» Szent-György-templomban. (Augsb. 
Alig. Zeit. 1910. ápr. 7.) 

a miniszterváltozások alkalmával szokott tenni.»1 Hogy is 
van csak a régi mondás? Sapienti satis. 

* 

P á r i s . Uj katholikus folyóirat. Emlékezzünk csak 
vissza ! Mikor X. Pius pápa lesújtó ítélete a moderniz-
musról megjelent, Németországban és egyebütt némely 
kétkulacsos theologus, például Erhardt, azt vitatta, hogy 
a pápa visszaszorító föllépése a modernizmus tudomá-
nyos mozgalmával szemben a katholicizmus körében a 
tudományos kutató kedvet bilincsekbe fogja verni s a 
vallás, névszerint a keresztény vallás eredete körüli 
kutatások tere egészen a protestáns tudománynak és 
tudósoknak lesz kiszolgáltatva zsákmányul. Nos hát a 
tévedés rendreutasítása nemcsak nem gátolja az igaz-
ság földerítésének a kedvét, sőt ellenkezőleg egészséges 
elmékben csak fokozni szokta. Ennek tanúbizonysága 
legújabban az új katholikus hittudományi folyóirat, 
a mely «Recherches de science religieuse» (Vallástudo-
mányi Kutatások) címmel f. é. január hó elejével indult 
meg Párisban két-két havonkinti megjelenéssel. Az eddig 
megjelent két füzetbe vetett betekintés, figyelemes olva-
sással, arról győzi meg okvetetlenül az olvasót, hogy a 
pápai figyelmeztetés és irányítás a modernizmus ügyé-
ben nemcsak nem akasztotta meg a keresztény vallás 
eredete és természete körüli kutatások iránt való kedvet 
a katholikus tudósokban, hanem azt, a mint ez a folyó-
irat is tanúsítja, fokozta. 

Jellemzi az új folyóiratot épen ennek a tántorítha-
tatlan tudományos törekvésnek hangsúlyozása az elő-
szóban és szabad folyása az egyes cikkekben, hűséges 
ragaszkodás mellett az egyházi szellemhez. «L'esprit 
qui nous animere, mondja az előszó, est un esprit 
d'entière soumission aux enseignement autorisés de 
l'Église catholique, et en même temps, d'éxacte fidélité 
aux bonnes méthodes scientifiques.» 

Az eddigi két füzetben a következő jó hangzású 
irók szerepelnek : Lebreton, Condamin, Durand, Leonce 
de Grandmaison, Lammens, Bachelet, Calés, Poncelet 
stb. Nem kezdő tudósok szárnypróbálgatásaival van 
dolgunk, hanem mesterek alapos megállapításaival. 
Lebreton, a párisi katholikus egyetem tanára legközelebb 
ki fog adni «Histoire des origines du dogme de la 
Trinité» cím alatt egy nagyobb munkát. Ebből az új 
folyóiratban izleltetőül közölt egy cikkelyt arról, hogy 
milyen volt a keletkező egyházban az Úr Jézusra vonat-
kozó hit. Condamin atya egy másik cikkelyben csatla-
kozik Hoonacker löweni egyetemi tanár véleményéhez 
Zakariás próféta XII. 10. versének interpunctiójára vo-
natkozólag. Durand atyja kifejti az első füzetben, mit 
tesz az evangéliumban az Úr Jézusról, hogy «első szü-
lött», a második füzetben az Úr Jézus utolsó vacsorai 

1 A német uralkodó családok «mosolygó szemei» bizony kijó-
zaníthatnák már valahára azt a naiv szimplicitású chauvinizmust, 
mely f. hó 16-án azt mondta a «M»-ban, hozzá még dicsekvés hang-
j á n : a bélyei vadászatra ezidén férjével eljövendő német császárné 
«különben is nagy érdeklődéssel viseltetik a dunamenti vidék 
etnográfiái különlegességei iránt.» Mi dunamentiek itt lent — külön-
legességek vagyunk csupán. Mit szólnak ehhez a romániai románok ? 
Hisz ők is csak — alsó-dunamentiek, vagymi, nem ? Magyarország 
ellen való tusakodás helyett bizony-bizony helyén valóbb lenne az 
őszinte barátság. 
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beszédének értelmezéséhez bevezetést közölt. Calés meg-
állapítja az «alina» szó értelmét. Látszik az egészből, hogy 
a bibliai tanulmány lép előtérbe. 

—y —la. 

S e r m o n e s D o m i n i c a l e s . Két XV. századból szár-
mazó magyar glosszás latin codex. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia irodalomtörténeti bizottságának meg-
bízásából bevezetéssel és szótárral ellátta Szilády Áron. 
Budapest, 1910. Két kötet. I. 661 lap. II. 764 lap." Ára 30 
korona. 

Tudományos Akadémiánkat elsősorban magyar nem-
zeti irodalmi emlékeink érdeklik, azok a könyvnyom-
tatás előtti időből fönmaradt kisebb-nagyobb kéziratok 
(codexeknek nevezzük),melyek magyarul irvák s nyelvünk 
múltjának, valamint időleges fejlődésének hü tanúi. 
Egy-két kisebb darabot leszámítva (a Halotti Beszéd, 
Königsbergi töredék [Mária szüzanyaságáról]. Gyula-
fehérvári glosszák stb.)a XV.század végéről, illetőleg a XVI. 
elejéről valók s mint egy legújabb irodalomtörténetünk 
mondja : a mi ilyen magyarnyelvű írott mű eddig elő-
állott, mind az egyháznak, illetőleg a szerzeteseknek kö-
szönjük. Olyan a tartalmuk is : prédikációk, példák, 
legendák, imádságok. 

Hogy a nyelvnek élete van, rajtuk láthatjuk: rago-
zás, szóképzés, szófűzés, maga a szókincs is folytonos 
változásnak, illetőleg fejlődésnek van alávetve ; hol egy-
egy levél szárad el, hol meg egy-egy új rügy, hajtás 
fakad rajta. Szótár kell hozzájuk, akár valamely idegen 
nyelvhez, hogy teljesen megérthessük. 

A fönn jelzett kiadvány latin vasárnapi szent-
beszédek gyűjteménye ; de kiadásánál szintén az említett 
szempont vezette az Akadémiát, azok a közbeírt magyar 
szavak (glosszák), melyek a latinok fordításaként a 
kéziratban nagyszámmal előfordulnak s eddigi codexeink 
(pl. a XVI-ik századi Debreceni-, Érdy-, Tihanyi-
codex stb.) koránál vagy félszázaddal előbb foglaltattak 
írásba. 

A teljes szöveg közreadásán kívül külön és szótár-
szerüleg összeállította őket az I. kötet végén (495—663. 1.) 
régi nyelvemlékeink nagyérdemű, zajtalan munkása : 
Szilády Áron. A nyelvművelők hálásak lehetnek érte. 

A bevezetésben kipuhatolni igyekszik a codex, ille-
tőleg a codexek szerzőjét, mert a kiadvány tulajdon-
képen két codex összeállítása. Az egyik az egyetemi 
könyvtárban, a másik a néinetujvári ferencrendi kolostor 
könyvtárában található s fölfedezőjük Fejérpataky 
László dr. Mind a kettő másolat, maga az eredeti codex 
még lappang valahol. 

A beszédek egy-két megjegyzéséből s más hozzá-
vetőleges körülményekből következteti Szilády, hogy a 
beszédek szerzője nem szerzetes, hanem Mohácsi Dénes 
pécsi kanonok s tolnai főesperes (1443—70) V. László 
korában. Továbbá kimutatja, hogy nem is eredeti egy-
házi beszédek, neki legalább sikerüli eddig a 123 beszéd 
közül 45-ről kimutatni, hogy vagy egyszerű átvétel, vagy 
két-három beszédből van eggyé olvasztva, vagy pedig 
felében-harmadában átvéve Jacobus de Voragine : Ser-
mones Dominícales-eiből. A miből kitűnik, hogy Jacobus 
de Voragine-nek nemcsak Aurea Legendája, hanem 
Sermói is közkézen forogtak a régi magyar papság 

körében. A magyar glosszákon pedig fölismeri a baranyai 
nyelvjárás jellegét (ázalék, baksál, lábitó, pisten stb.) 

Míg a nyelvészt az így nyert nyelvkincs érdekli, 
bennünket itt egy más szempont, t. i. maguk a beszédek 
érdekelnek s a glosszák is, de az oratio szempontjából. 

Az egyik kérdést, t. i. eredeti szerzemények-e? rész-
ben már Szilády megoldotta. Ránk nézve persze fonto-
sabb volna, ha eredetiek volnának, mert megismerhet-
nők belőlük a XV. századbeli magyar pap theologiai 
képzettségét. De így is marad egypár érdekes kérdezni-
valónk. Nevezetesen : úgy vannak-e készítve, hogy be-
tanulva közvetetlenül elöadhatók-e a szószéken, mint 
pl. a győri «Borromeus» beszédei ? Továbbá mi a céljok 
a latin szövegbe magyarázatként (hol ritkábban, hol 
sűrűbben) írt magyar szavaknak (glosszáknak) ? Dog-
matikus vagy morális tartalmuak-e ? Mily vallási képzett-
séget tételeznek föl a hallgatókban? Mint szónoki müvek 
milyen benyomást gyakorolnak? Tartalmukból mit 
lehet következtetni a kor erkölcsi állapotára? Minő 
tanokat fejtegetnek előszeretettel? stb. 

Mint látjuk, az ilyen kiadványnál a tilologustól a 
theologus veszi át természetszerűen a szót s neki is 
akad rajta elég tanulmányozni valója. Hiszen épen az 
a sajnos, hogy az ilyen maradványokat eddig nálunk 
mindig csupán csak nyelvemlékeknek tekintették s a már 
eddig egészben vagy részben kiadott 70—80 codexünk 
gazdag theologiai tartalmának kiaknázására theologu-
saink nem vetettek ügyet. Pedig bennök van lerakva a 
mi régi magyar theologiánk, ami őseink hite is, melyet 
közeiebről ismerni legalább is olv érdekünk, mint a XV. 
századbeli baranyai nyelvjárás ismerete. Ez tehát nekünk 
theologusoknak még mindig nemzeti tartozásunk. 

Hogy azonban a fölvetett kérdésekre visszatérjek, 
nekem az a benyomásom, hogy nem betanulásra kész 
s közvetetlenül elmondandó beszédek ezek, hanem csupán 
csak beszédanyag a hitszónokok készülésére, melynek 
fölhasználásával még magának a szónoknak külön 
kellett készítenie beszédét és pedig magyarul. A közbe-
szúrt magyarázó magyar szavak (glosszák) egyenesen 
erre utalnak, más céljuk nem lehetett. 

Három körülményből következtetek erre. Az első 
beszéd egyenesen maguknak a bitszónokoknak szól, 
azokról a kellékekről, melyek nyomatékot adnak prédi-
kációjuknak a hallgatóság szemében. Továbbá egy-egy 
beszédben annyi anyag van fölhalmozva, hogy abból 
három-négy beszédet is lehet készíteni. Sőt egy helyen 
ezt a megjegyzést találom : Dilata haec sicut vis. (39. 1.) 
Egyenes utalás a további részletezésre. 

Hogy pedig magyar hitszónoknak van ez a latin 
anyag szánva, nemcsak a glosszákból következtetem, 
hanem abból is, hogy tisztán latin templomi hallgatóság 
nálunk sohasem volt, pedig a beszédek laikus hallgató-
ságot tételeznek föl. A nyelvi viszonyok hazánkban 
mindig körülbelöl olyanok voltak, mint ma, sőt ma 
valószínűleg többen beszélnek magyarul, mint hajdan, 
a mióta t. i. városaink is megmagyarosodtak. 

Az anyag általában morális tartalmú s oly finom-
lelkű szerzőre utal, ki szent Tamás iskolájába járt. 
Ha pedig azt nézem, a mit «de modernis praedicatori-
bus» mond (4. I.), vagy a kora vallásos állapotáról 
(iam iam folia virtutum ceciderunl et fides in cordibus 
hominum tepuit et áruit 16. 1.), úgy látom, hogy a 
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múltban sem voltak híveink és hitszónokaink jobbak 
a Deákné vásznánál. 

Elismeréssel az Akadémia munkája iránt, e néhány 
sorral theologusaink figyelmét akartam fölhívni régi 
nyelvemlékeinkre. 

Dudek. 
* 

Die T r e n n u n g von Kirche lind Staat. Eine 
kanonistisch - dogmatische Studie. Von Dr. Joh. Bapt. 
Sägmüller, o. ö. Prof. an der Universität Tübingen. 
Mainz, 1907. Verlag von Kircheim & Co. (VIII., 48 és 
147 old.) Ára 3 kor. 60 fill. 

Die T r e n n u n g v o n Staat und Kirche. Von 
Dr. jur. Karl Rothenbücher, Privatdocent an der Uni-
versität München. München, 1908. C. H. Beck'sche 
Verlagsbuchhandlung. (XV., 478 old.) Ára 16 korona 
60 fillér. 

III. Rothenbücher hasonló című könyvében széles 
alapon tárgyalja az elválasztás kérdését. Célja az el-
választás kérdésének jogi méltatását adni olykép, hogy 
megállapítja az egész jogrendszer lényegét azon államok 
tételes jogának vizsgálata alapján, amelyekben az el-
választás érvényben van. 

Bevezetéskép — 11,5 oldalon—az elválasztás eszmé-
jének keletkezéséről és fejlődéséről érdekes történeti átte-
kintést nyújt. A reformátorok állal hirdetett vallási indivi-
dualismusban látja az egész kérdés csiráját. «Der durch 
die Reformation entfesselte religiöse Individualismus 
führt zur Forderung des verweltlichten, religiös geradezu 
indifferenten Staates, zum Vereinskirchentum und zur 
Trennung von Staat und Kirche.» (4(5. old.) Az anabap-
tisták vollak az elsők, a kik elvből köveielíék az elválasz-
tást. A XVII. században Angliában és Amerikában a kon-
gregacionalisták s alapítójuk, Brownes Róbert, továbbá 
Roger Williams és a quäkerek kövelelték az elválasztást. 
Utóbbiak ezt Rhode-Island és Pennsylvaniában meg is 
valósították. Az állam és egyház elválasztásának elve 
az Unio alkotmányában is kifejezést nyert. 

A bölcselet és államjog néhány művelője is köve-
telte az elválasztást. Érdekesen kimutatja ezt szerzőnk 
Locke, Smith Adam, Kant, Humboldt és Condorcet 
müveiből. 

A modern liberalizmus egyik főkövetelménye az 
elválasztás. A régebbi liberalizmus még nem annyira 
ellensége a vallásnak ; csak a radikálisabb irányzat 
terjedése folytán vált az elválasztás követelése az anti-
klerikalizmus eszközévé az egyház elleni harcában. így a 
belga Laurent (L'Église et l 'État. Paris. 1866.) és a 
német gróf Hoensbroech. 

Ezen irányzat bölcseleti alapját kutatva szerzőnk 
azt a materializmusban véli feltalálni. Idézi a hirhedt 
Vogt Károlynak az 1848-diki Nationalversammlungen 
lett eme kijelentését : «Ich bin für die Trennung von 
Staat und Kirche, allein nur unter der Bedingung, dass 
überhaupt das, was Kirche genannt wird, vernichtet 
werde. (!) Jede Kirche steht deshalb schon, weil sie 
überhaupt einen Glauben will, der freien Entwicklung 
des Menschengeistes entgegen. Jede Kirche ohne Aus-
nahme ist ein solcher Hemmschuh der freien Entwik-
lung des Menschengeistes und weil ich eine solche 
Entwicklung des Menschengeistes will, nach allen 
Richtungen hin unbeschränkt, deshalb will ich keine 

Beschränkung dieser Freiheit und deshalb will ich keine 
Kirche.» (106. old.) 

Helyesen jegyzi meg Rothenbücher, figyelemmel 
az ilyen nézetekre, hogy azok részére, a kiknek a szel-
lemi-lelki érdekekre az egyház elvelésével hiányzik a 
megfelelő szervezet, az állam válik azzá és hozzá fűzi : 
. . . bei der Darstellung des Rechtes der Trennung in 
den einzelnen Ländern wird sich zeigen, dass nach 
durchgeführter Trennung vielfach die Neigung besteht, 
auf dem Wege des öffentlichen Unterrichts eine einheit-
liche Weltanschauung, die ihrer Natur nach dogma-
tisch sein muss und nur von einem Teile der Staats-
bürger vertreten wird, in dem Staatswesen zu verbreiten, 
so, dass also trotz der Trennung nicht vollkommener 
Individualismus in geistigen Fragen herrscht, sondern 
eine mit staatlicher Hilfe durchzuführende Einheitlich-
keit erstrebt wird.» 74. (old.)1 

Franciaországban ezen irányzat főképviselője Comte 
Ágoston, a ki pozitivista bölcseletével nemcsak hazá-
jára, hanem a többi, jelesen a román államokra mély 
befolyást gyakorolt. 

A liberalizmus után természetszerűleg a szocializ-
mus is követeli az elválasztást. A németek az erfurti 
programm VI. pontjában kimondják, hogy a vallás 
magánügy. Tényleg azonban minden vallás, elsősorban 
a kereszténység ellen küzdenek. 

Ezen bevezetés után szerző áttér az egyes államok 
elválasztási jogrendszerének a méltatására. Négy cso-
portba osztja azokat az államokat, a melyekben az egy-
ház és állam elválasztása vagy ehhez hasonló jogállapot 
van érvényben. 

1. Az elválasztás az angol-szász gyarmatterületeken: 
Északamerikai Egyesült-Államok és az angol gyarmatok. 
2. Az elválasztás a katholikus, államegyházi múlttal 
biró román népeknél : Franciaország, Mexiko, Brazília 
és Kuba. Ide sorolja ínég Ecuardort. 3. Az elválasztás 
Irland és Genfben. 4. Belgium, Olaszország, Hollandia 
és Kanadában szerzőnk az elválasztást nem látja fenn-
forgónak, hanem az ismertetett joguk alapján csak «a 
szabad egyház a szabad államban»-féle elvnek meg-
valósítását. 

Rothenbücher321 oldalon oly behatóan és kimerí-
tően ismerteti az imént felsorolt államokban fennálló 
elválasztási jogrendszereket, hogy a kérdés iránt érdek-
lődők csak köszönettel lesznek azért a szorgalomért 
és fáradságért, mellyel a szerző a különböző adatokat 
gyűjtötte. 

«Ergebnisse» cím alatt szerző könyvének második 
és utolsó főrészében összefoglalja az ismertelelt jog-
rendszerek vizsgálatának eredményét és ezek alapján 
megállapítja az elválasztás jogának sajátszerűségét. Az 
egyes jogrendszerek vizsgálatából kiindulva induktív 
módszerrel az ismertetett jogrendszerekben a közöst 
tizennégy léteiben foglalja össze. Mindezek után pedig 
í r ja : « . . . i ch definiere die Eigenthümlichkeit des Sy-
stems der Trennung von Kirche und Staat folgender-
massen : Unter dem Rechte der Trennung von Kirche 
und Staat ist die Organisation der Kirche in jeder 

i A jezsuiták volt osztrák-magyar tartományának nem rég 
elhunyt provinciálisa. I'. Forstner ezt a gondolatot találóan így fejezte 
k i : «Der Unglaube besetzt den Staat und der Staat besetzt alles!» 
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Beziehung dem freien Willen der Anhänger eines 
Bekenntnisses überlassen. Die Art und Weise, wie 
sich diese als kirchenrechtlicher Verband konsti-
tuieren wollen, ist ihnen freigestellt (von Bedeutung für 
die protestantischen Bekenntnisse.) Soweit sie Rechts-
verhältnisse begründen wollen, die auch vom staat-
lichen Rechte als wirksam anerkannt werden, benützen 
sie die Institutionen des Privatrechtes. Diese Institutio-
nen können im einzelnen Lande verschieden sein 
(Gemeines, besonderes Vereinsreclit, Stiftungsrecht). 
Damit tritt dieses Recht in Gegensalz zum Rechte der 
Einheit von Kirche und Staat und zu dem Rechte der 
Kirchen als öffentlichrechtlicher Verbände. Das Eigen-
thümliche dieser letzteren Rechtsordung beruht darin, 
dass die religiösen Organisationen als staatsrechtliche 
Verbände und, soweit die protestantischen Bekenntnisse 
in Betracht kommen, auch als Kirchen auf einem 
Organisationsakle des Staates beruhen.» (457. old.) 

Az elválasztás jogi fogalmának ilyetén való meg-
határozását azonban nem tartjuk megfelelőnek, mert 
hisz' épen Rothenbücher által említett azon államok-
ban, melyekben szerinte az elválasztás jogrendszere fel-
található, ezen jellegzetes sajátszerűségek nein mindig 
fordulnak elő. Az «elválasztás» rendszerint csak a 
törvényben van meg, ott is csak olyan, a mely ?z 
illető állam különleges viszonyait szem előtt tartja és 
így az «elválasztás» egységes jogi fogalmát sem kap-
hatjuk meg olykép, hogy valamennyi jogrendszernek 
közös elemeit az elválasztás fogalmává tömöritjük. 
Rothenbücher erre maga szolgáltatja a bizonyítékot, 
mert ez a definitiója nem quadral a könyvében fel-
hozott valamennyi elválasztási jogrendszerre. 

Végezetül meg kell állapítanunk, hogy szerző — 
néhány elszólástól eltekintve — rendkívül objektiv a 
katholikus egyházzal szemben, a mi könyvének értékét 
csak emeli. Stampfel Frigyes dr. 

* 

Joseph Wilpert : Die P a p s t g r ä b e r und die 
Cäci l iengruft in der K a t a k o m b e des III. Kalli-
stus. I. Ergänzungsheft zu De Rossis Roma sotlerranea. 
Mit 70 Abbildungen und 9 Tafeln. Freiburg. Herder. 
1909. Ára 30 korona. 

I. A ki Rómában volt, bizonyára járt künn a római 
Campagna hangulatos vidékén, a s. Callisto katakom-
bában. A zarándokok és turisták ezen látogatást a 
s. Paolo fuori le mura-val szokták összekapcsolni. E ne-
ves műemlékhez való közelsége egyik oka annak, hogy 
ez a katakomba a római 65 közül a leglátogatottabb. 
De azért is, mert a téli hónapokat kivéve, egyedül a 
s. Callisto áll a nagyközönség rendelkezésére, mely egyút-
tal a legnagyobb és legnevezetesebb is valamennyi közül. 
Ezen katakombában 1909 január 19-én nevezetes föl-
fedezéseket tett Wilpert, ez idő szerint a katakomba-
kutatók leghiresebbje,1 a ki de Rossi halála óta a Roma 
sotterranea irodalmában a primátust elragadta az olasz 
tudósok elől s lankadhatatlan szorgalmával, óriási tudá-

1 Wilpert. Principienfragen der christlichen Archäologie. Frei-
burg, 1889. 

Nochmals Principienfragen der christlichen Archäologie. 1890. 
Die Katakombengemälde und ihre alten Copien. 1891. 
Ein Cyclus christologischer Gemälde aus der Katakombe des 

Iii. Petrus und Marcellinus. 1891. 

sával, higgadt német alaposságával felülkerekedett 
Marucchiék féltékenykedő és bizony elég gyakran sze-
leskedő táborán. Az említett napon a Caecilia-kriptában 
jelentéktelen süppedés keletkezett. Hogy valami végze-
tes boltozatbeszakadás ne álljon be, a katakombát őrző 
és gondozó trappisták apátja óvatosan ásatást eszközölt, 
aminek folytán egy görög feliratos márványtábla került 
elő. Wilpert értesülvén az új leletről, rögtön a helyszí-
nén termett s most már az ő felügyelete alatt tovább 
lolyt az ásatás és kutatás. A kápolnában levő 14 méter 
mély behányt kutat egészen kiürítették, miközben gaz-
dag zsákmányra akadtak. Tört oszlopok, kapitelek, kon-
zolok, márványkerítés, szobortöredékek s különösen 
felirásos táblák kerültek napvilágra, köztük egy a maga 
nemében páratlan, színezett tábla is. E kedvező ered-
mény arra ösztökélte Wilpertet, hogy tovább kutasson, 
mert meg volt győződve, hogy de Rossi annak idején 
nem egészen aknázta ki e rejtett archeológiai kincs-
tárat. így egy elfalazott tömegsírboltra is akadt, a mely-
nek kapcsán nagyon fontos tanulmányokat végzett. 

Midőn ezen földalatti munkáját elvégezte s fölfede-
zéseit rendszerbe akarta szedni, egyre-másra annak 
nyomára jött, hogy ezen fontos katakomba felől nagyon 
sok téves adat van forgalomban. A fölfedezés első he-
vében és az ásatások első periódusának rengeteg gaz-
dagságában, az egyébként csodás zsenialilású de Rossi 
és iskolája nem egyszer elhamarkodott Ítéletet alkotott. 
A folyó munka során még nem állt meg egészen min-
den fölfedezés képe az első kutatók szeme elöli; egy-
máshoz való vonatkozásuk nem volt föltárva. Hatalmas 
töredékek rengetege elölt álltak s a rendezés munkájá-
ban nem egyszer megtévedtek. Ez mit sem vont le hal-
hatatlan érdemükből. Most a tömeges fölfedezések, 
mindennapi meglepetések ideje lejárt. Vele nagyobb 
nyugalom, gondosabb és tudományosabb munkálkodás 
kora következik, a melyben két jeles német intéz-
mény vetekszik egymással, a római Campo Sanlo col-
legiuma és az Anima, élükön Wilperltel és de Waal-
lal. így kitűnő folyóiratuk, a «Römische Quartalschrift» 
egyre-másra alapos tanulmányokat közöl s külön kiad-
ványaival gazdag archeológiai irodalmat tart fenn. Nem-
különben az olasz «Nuovo Bulettino» is. De jellemző, 
hogy ez utóbbiban még most is több a lelkes hipotézis-
gyártás, míg a németek a józan rendezés és purifikálás 
hívei. Wilpert ezen legújabb müvében nem annyira új 
adatokat, fölfedezéseket közöl, hanem helyreigazításo-
kat. S amennyire de Rossi és Wilpert munkáit össze-
vetve, a távolból konstatálhatjuk, Wilpert helyreigazí-
tásai alaposak és helyesek. Különben ne véljük, hogy 
Wilpert munkájának rugója a mindenáron való újat-
mondás vagy okvetetlenkedés. Nálánál senki sem ál-
dozott szebb sorokkal de Rossi szellemének, mint ő 
zárószavában teszi. Sőt Wilpert régi állításait önmaga 
nem egy ízben helyreigazítja. Egy mindenesetre ezen 
önkiigazítás után is erősen áll, hogy Wilpert sohasem 

Die gottgeweihten Jungfrauen in den ersten Jahrhunderten 
der Kirche. 1892. 

Fractio Panis. Die älteste Darstellung des eucharistischen 
Opfers in der «Capella Graeca». 1895. 

Die Malereien in den Sakramentskapellen in der Katakombe 
des hl. Callistus. 1897. 

Die Malereien der Katakomben Roms. 1903. 
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kalandozott el a szigorúan tudományos módszertől, mert 
régibb állításainak helytelensége az adatok hiányos vol-
tán alapult, sohasem hipotézis-gyártáson. Ezen munká-
jában annyi új lelettel támogatja állításait, hogy a Cal-
lixtus-katakomba két kiváló részének, a pápák és a 
Caecilia-kamráknak ügye véglegesen elintézettnek tekint-
hető. Wilpert ezen igen értékes müvét szerényen de 
Rossi munkája kiegészítésének nevezi. Egyúttal ígéri, 
hogy az egész Callixtus-katakombát revízió alá veszi, 
vele tehát a szentségkápolnát is, s így tőle, mint a 
fractio panis kitűnő méltatójától meg fogjuk kapni az 
Oltáriszentségről szóló archeológiai bizonyítékok összes-
ségét; éles elméjével fényt fog deríteni az ichtüs sokat 
tárgyalt kérdésére, amit Dölger 1 legutóbbi kiváló tanul-
mányainak sem sikerült még véglegesen elintézni. Külö-
nösen a mensa coelestis szimbolikus értelme kíván 
újabb megvitatást oly szaktekintély részéről, mint Wil-
pert, hogy a régészeti irodalomban most szinte duló 
háborúban e fontos ügy végleges tisztázást nyerjen. 
Wilpert a s. Callisto szentség kápolnája felé útban van ; 
e kérdés újabb megvitatását nem kerülheti ki. 

Fieber Henrik. 

Mikszáth JÇàltnàn. 
Mikszáth, mint hírlapíró, Budapesten és Szegeden 

kezdte meg, majd Budapestre visszatérve folytatta azt 
a pályát, melynek delelőjén ma az országos ünneplés 
tárgya. 

Mint nógrádi palóc otthonában figyelte meg a né-
pet, mint megyei esküdt a vármegye urait, onnan hozta 
a bőséges anyagot ahhoz az új műfajhoz, a magyar 
rajzhoz, melyet igazán ö teremtett meg. Irodalmunkban 
a 8U-as évek elején foglalta el helyét «Tót atyafiaival» 
és a «Jó palócokkal». A hangnak a mily egyszerű, ép 
oly mély költőiségével dolgozta fel a magyar népélet-
nek addig figyelembe nem vett mozzanatait és humorá-
val, a megfigyelés finomságával, előadásának könnyű 
fordulatosságával, színeinek gazdagságával új és saját-
szerű bájt vitt bele a magyar szép prózába, melynek 
Jókai után ilv eredeti hangú, nemzeties és könnyű el-
beszélője ez idő szerint nincs több. 

Nemzetes uraimék, A tekintetes vármegye, Urak és 
parasztok, Kisértet Lublón s így tovább, egész sora a 
regényeknek, rajzoknak, tárcáknak került ki azóta tolla 
alól s ezek, valamint a «Tisztelt Házból» írt karcolatai 
a «Pesli Hirlap»-ban, meghódították számára a közön-
séget, mely ma, írói pályájának 40. évében, csak Jókaié-
val vetekedő megtisztelésben részesíti. 

A tisztelők között a «Religio» is helyet foglal, mert 
szívből tud örülni mindenkinek, a ki a nemzet szellemi 
tökéjét gyarapítja s Istenadta tehetségével nagyjainak 
sorába emelkedik. Ha azonban az ünneplés pillanatá-
ban nem tudunk elhallgatni bizonyos fájdalmas han-
got, az nem rajtunk, hanem a nagy író bizonyos árnyék-
vonásain múlik, melyeket müveinek színpompájába 
oly sokszor belekevert. Talán fejlődése, talán körülmé-
nyei nem vétették vele észre, hogy nagyot, érdekeset, 
humorosat alkothat akkor is, lia a kath. egyházat és 
intézményeit tiszteletben tartja. A nagy elmének lénye 

i Dölger : IXOHYC. Das altcliristliche Fischsymbol in religions-
geschichtlicher Beleuchtung. Böm. Quart. 1909. 1—2. 

oly nagy, hogy nem szorul mások beárnyékolására 
a köznapi lelkek olcsó dicsőségének hajhászására. 
Mikszáth a múltban sokszor megfeledkezett erről. Pedig 
a nagy lelkeknek, ha valahol, úgy nálunk, ebben a szét-
húzó nemzetben volna kiváló feladatuk, nem tágítani 
azt, a mi szétválaszt, hanem erősíteni, a mi egyesít. 

Talán Mikszáth látja és érzi legjobban, hogy az 
izraelita kézben lévő napisajtó miként bánik vele évek 
óta s most is. Héber nagyságait egekig magasztalja, 
Mikszáthról hallgat, vagy csak úgy-amúgy említi. Pedig 
azokat nem bántotta, talán csak útjokban áll. Nekünk 
volna okunk panaszra s mégsem tesszük, örülünk az 
érdem méltó elismerésének s ünneplünk az ünneplők-
kel, mert meg vagyunk győződve, hogy mindnyájunké, 
az egész nemzeté az, a mi a hazában talentumos, a mi 
nagyra hivatott. 

Mikszáth «kujonkodásai»-t feledve e percben, kí-
vánjuk irodalmunknak, hogy minél tovább gazdagítsa 
szép lelke aranyos termékeivel. Dudek. 

N. B u d a p e s t . Ha nekem valaki bármi tekintetben, de 
különösen az irodalmi téren megköszönni akar valamit, írjon 
valami alapos kis tanulmányt a «Religióba», vagyis köszöne-
tének kifejezésére igyekezzék előmozdítani a közös nagy ügyet, 
melyet szolgálok. A személyi ömlengések értéktelen dolgok, 
melyeknek reám nincs hatásuk. 

T ö b b n e k . Ne panaszolkodjanak se Péterre, se Pálra ; 
minden eddigi választás azt mutatta, hogy papságunk a cse-
lekvés idején, különösen némely vidéken, sohasem az az 
acies bene ordinata, melynek minden tagja elvi magaslaton 
áll és törhetetlen harcosa a magas érdekeknek. Épen úgy 
találhatók soraiban körültekintő Jánosok, mint a világiak 
között; az élet tapasztalatai férfias meggyőződést csak úgy 
nem érlelnek meg bennök, mint az etikáról régen meg-
feledkezett s az anyagias érdekektől hajszolt nagy számú 
köznapi emberben. Soknak baja a naivság, a hiszékenység 
s csodálatosképen : az emberek nem ismerése. Pedig, ha már 
minden inog; ha jellem, erkölcs, férfibecsület s minden, a 
mi szent az emberek előtt, áru tárgya lett, legalább egy osz-
tálynak kellene lennie, melynek szemében legfőbb a közérdek, 
a haza és a vallás szent érdekei, melyekért síkra szállni a 
pokol kapui ellen is kész. Sajnos, ezen a téren is odajutottunk, 
hogy összetartást, egymás megértését, egyöntetű eljárást 
csak az izraelitáknál tapasztalunk. Ezeket nem laposít el 
semmi, mindenütt megérzik a faji érdeket. Haladunk is 
gyönyörűen és feltartóztathatlanul — lefelé. 

TARTALOM. A halottaiból föltámasztott ősnem-
ződés. I. Stukner János dr.-tól. — Az ókori keresztény-
latin líráról. I. Sík Sándortól. — Nyitra püspökei a XVI. 
században. I. Cserenyel] István dr.-tól. — Az egyéniség 
elve. VI. Trikál József dr.-tól. — Óhitű és új hitű áram-
latok a szocializmus eszmevilágában. XI. (Vége.) Jeh-
licska Ferenc dr.-tól. — Egyházi világkrónika. — y 
—la-tói. — Irodalom. Szilády : Sermones dominicales. 
(Akadémiai kiadvány.) Dudektől. — Sägmüller-Rothen-
bücher : Die Trennung von Kirche und Staat. III. (Vége.) 
Stampfet Frigyes dr.-tól. — Wilpert: Die Katakombe 
des hl. Kallistus. I. Fieber Henriktől. — Mikszáth 
Kálmán. Dudektől. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Steplianeum nyomda r. t. Budapest. VIII., Szentkirályi-utca 
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ELOFIZETESI ARA 

Egész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

K12- D U D E K J Á N O S dr. 
" 6- EGYETEMI TANÁH 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27, 

Helyzetünk és leendőink. 
Kívánatos, hogy kath. akciónkra vonatkozólag 

helyzetünk tisztázására és töhb függőben lévő kér-
désünket illetőleg tisztába jö j jünk. Nyilatkozatom 
természet szerint inkább szociális és politikai, mint 
egyházi és vallásos irányzatú, de egyik a másikkal 
szükségkép és szükségszerűen összefüggésben áll s 
egyik a másik nélkül meg nem állhat. 

Felfogásom szerint az ál lamnak és a társada-
lomnak szükségkép vallásos alapra kell helyezkednie, 
különben gyenge alapon áll és iránya sem bírna 
maradandósággal . Velem együtt sokan látják, hogy 
hol van a mi gyengeségünk. Ez a gyengeség magából 
az egyházi felfogások érvényesülésének gyengesé-
géből és ingatagságából ered. Sok téves nézet terjed 
és napról -napra nagyobb jelentőséget nyer. 

Hányszor látjuk, hogy a papok az egyházi irányt 
semmibe sem veszik és oly politikai állást foglalnak 
el, mely az egyházzal homlokegyenest ellenkezik. 
Talán egy esztendeje mull annak, hogy az erdélyi 
püspök erre rámutatott egy jelentékeny beszédében, 
hogy épen a lelkipásztoroknak felületessége és této-
vája a kath. szellemre minő károsan hat. Hibásan 
értelmezték azt a beszédet azok, a kik azt úgy fogták 
fel, mintha általa a kath. papság értékteleníttetnék 
és megtagadnák tőle azt az elismerést, a melyet 
méltán elvárhat. Ki tagadná azt, hogy haladt napja-
inkban a lelkipásztorkodás? Nagy és örvendetes a 
haladás úgy a papnöveldékben, mint magában a 
lelkipásztorkodásban is, de épen ezért és a dolog 
fontosságánál fogva annál nagyobb a megítélés, mely 
azokat illeti, a kik ezen i rányban e lmaradnak és a mult 
időknek gyarlóságában tétováznak. Nem találunk-e 
magában a képviselőházban kath. egyháziakat, a 
kik oly pár tban foglalnak helyet és oly felfogást 
igyekeznek érvényesíteni, a mely a kath. irányzatnak 
egyenes gyengítését, sőt az egyháznak károsítását 
célozza ? Ugyanez érvényesül ma is a képviselő-
választások előkészítésénél s általában a politikai 
élet szinterén. 

Sajnos, hogy a világiak közül a nagy nevüek és 
nagybirtoknak oly csekély érdeklődéssel viseltetnek 
a hit igazságai iránt a politika te rén; de mégis jól 

esik látnom, hogy e részen is haladást lehet tapasz-
talnunk, csakhogy ez még nem elégséges s csekély azon 
haladáshoz képest, melyet a helyzet követel. Ezen 
nagynevű és előkelő állású egyének között ismét 
nem egy akad, a ki nem szolgálja a képviselők 
választásában a vallásos irányt, mint a hogy azt 
elvárhatnók. Ha egy kedvelt, vagy jelesebb egyén 
jelöltségéről van szó, bár van kath. jelölt, ha még 
oly érdemes volna is, mellőzik. A barátság, az egykori 
összeköttetés érvényesülése uralja a helyzetet s nem 
egyszer hallhat juk az i lyentől: az egyházi érdekeket 
ill nem vehetem figyelembe, mert egy jó régi ismerő-
sömet, vagy kedves barátomat kellene miatta mel-
lőznöm ; innen magyarázható, hogy mind az ország-
gyűlésen, mind pedig vidéki szervezkedéseinkben 
alig bir nyomatékkal a kath. érdek képviselete, 
ennek pedig nemcsak politikai súlya van, de az is, 
hogy magukban az emberekben és a közönségben is a 
kath. felfogás mellőzése ju t érvényre. 

Melyek manapság azon kérdések, melyek leg-
inkább illetik az egyházat, vagy azon eljárások, 
melyekben a katholicizmus érdekeinek mellőzését 
tapasztaljuk és a melyek ellen állást kell foglalnunk? 

Még mindig a szabadkőművesség által terjesz-
tett azon régi nézet látszik uralkodni, hogy a nyil-
vános életben teljesen figyelmen kívül hagyandó, 
milyen az illető magán egyéni élete, tisztességes volta 
és megbecsülést érdemlő állása. Pedig ezek nagyobb 
nyomatéknak a szép beszédeknél. 

Természetesen nem helyeselhetem a nemzeti 
képviseletben az olyan jeleneteket, a minőt a je len-
legi kormány iránt láttunk érvényesülni; de azon-
kívül is a tisztesség és megbecsülés nem érvényesül 
úgy, a mint annak kellene érvényesülnie. Szomorú 
képe ez a társadalom megfogyatkozott erkölcsi érzé-
kének. Nem következménye-e ez a kölcsönös meg-
becsülés hiányának, mely nélkül az alkotmányos 
élet egészséges fejlődésnek nem örvendhet? Ezt a 
megbecsülést pedig meg kell szereznie és kivívnia 
annak, a ki a közügyek élére hivatott állani. Más 
idők és más emberek voltak a múltban, a midőn a 
nemzeti képviselet a köztisztelet és ebből eredő 
megbecsülés magaslatán állott, a midőn nem volt 
képzelhető, hogy oly egyének emelkedjenek e magas-
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latra, a kiknek magánélete ezen tiszteletre és meg-
becsülésre nem méltó! 

Nagyobb ba junk kétségkívül, hogy a nép körében 
az erkölcsi alap nem fejlődik úgy, a hogy azt a jelen 
viszonyoknak volta megkövetelné. Sokan azt hiszik, 
hogy mindegy, hogy a középosztály és a nép ügyeit 
vezető egyén hogyan viselkedik. Van-e ezekben val-
lásos alaj) ? Erkölcsös példával szolgálnak-e ? A népre 
és annak felfogására a példa hat leginkább. Vannak 
vidékek, a hol a jegyzőtől egész az alispánig és az 
összes intelligenciában még uralkodik az a felfogás, 
az az életnézet, melyet a francia liberalizmus ter-
jesztett a világban. Törvényeink ennek befolyása 
alatt alakultak, a keresztény hitéletet a nép körében 
is megingatták s vele együtt a házasság szentségét 
is. Mit csodáljuk akkor, ha a nép is úgy kezd gon-
dolkodni, a hogy látja, hogy mások is gondolkodnak 
és cselekszenek. Ez pedig nagy baj ám ! Minél tovább 
késlekedünk, annál nehezebb lesz a társadalmi 
rendet azon alapokra visszahelyezni, a melyek azt 
egyedül biztosítják. Valóban, Istennek különös 
kegyelme s csodálni lehet, hogy ily befolyások alatt 
a társadalmi rend még mindig annyira fennáll, a 
mint azt látjuk és tapasztaljuk. 

Mi lenne tehát kívánatos? Hogy az állam meg-
követelje azoktól, a kikre funkciókat ruház, hogy 
erkölcsi életet éljenek. De lehet-e szó erről ma-
napság ? 

Fájdalom nem, mert már gyakran a kiindulási 
pontnál van a keresendő hiba. Törekedjünk, küzdjünk 
egész lélekkel oda, hogy azok, kik a nemzet ügyeit 
intézik, maguk is igaz vallásos erkölcsi életet éljenek. 

Ezt mi katholikusok megkövetelhetjük, a mi 
édes hazánk keresztény állam, melyei első szent 
királyunk a bold. Szűzanyának a ján l t ; ne hagyjuk 
ezt a szabadkőművesektől először lassan demorali-
zálni, később teljesen tönkretenni. 

Zichy Nándor gróf. 

A halottaiból föltámasztott ősnemződés. <».) 
A Bastián által u jabban eszközölt s feljebb el-

sorolt kísérletek sem bizonyítottak mellette, sőt azt 
mondjuk, ellene. Mint láttuk, kísérleteinek legtöbbje 
vagy semmi eredménnyel nem járt , hisz semmi élet 
nem mutatkozott az oldatokban, vagy csak többé-
kevésbbé észlelhető erjedés jeleit mutatta. Honnan 
ez a különbség mégis? Mindenesetre azon föltételek 
egyikének vagy másikának elhanyagolásában van az 
ok, melyekre Pasteur rámutatott s melyek ha meg-
valósultak volna, akkor a «többé-kevésbbé»-ből 
megtisztult eredmény jött volna létre és a vizsgálódó 
hiába keresett volna mikroskopjával lombikjában az 
életet. 

Ő maga, utalva épen az elért eredmények sok-
féleségére, lehetetlennek tartja, hogy azt csupán a 
hőmérsékletnek a csirákra nézve halálthozó erejével 

magyarázzuk. «E halálthozó hőmérséklet miért volna 
oly eltérő a különböző oldatokban ?» Bakteriologus-
nak nem épen hízelgő s nem hozzá méltó ellen-
vetés. A tény megvan : a temperatura halálthozó 
ereje s ennek különböző hatása a mikroskopikus lények 
megsemmisítésére a különböző oldatokban, — bár e 
különbözőség okát nem ismerjük. Ámbár ez sem 
egészen ismeretlen. Közbejátszhatik az infúziók ter-
mészete s összetételi minősége, de nagy szerepe lehet 
és van különösen a baktér iumok természeti szerve-
zettségének. S ez első sorban fontos. 

Bakteriológiai kutatások kiderítették, hogy nem 
bármilyen és egyenlő hőfok elegendő a különböző 
folyadékoknak az apró élő szervezetektől megtisztí-
tásához. Az a baktér iumok sajátos természetéhez mért 
kell hogy legyen. A kis állat ellentálló életképessége 
itt a döntő. S ez az ellenálló képesség némely bak-
tériumoknál igen nagy, mely nem roskad össze bár-
milyen, ha önmagában oly magas hőfoknál sem. Ily 
rendkívüli élet- és ellenállóképességünek bizonyult 
pl. az úgynevezett bacillus subtilis, mely a fű s főleg 
a szénaoldatokban jól érzi magát s ott szeret tartóz-
kodni. E körülménynek figyelembe nem vétele volt 
oka Pouchetnél is, hogy szénoldat-kisérleteivel 
generatio aequivocát vélt találni ; pedig csak el nem 
pusztította az infúzióban majdnem állandóan élős-
ködő bacillus subtilist, mely a felforralt ázalékban 
is fenntart ja magát s lappangva él tovább, míg 
levegő nem ju t hozzá, hogy aztán ismét külső életre 
keljen. A baktériumok ezt a S Z Í V Ó S életképességét 
Chamberland is kimutatta, s nevezetesen kimutatta, 
hogy a folyékony zsírokban, száz fokra is hevítve, a 
csirák életképessége nem öletik ki ; azok tovább 
élnek félaléltan s a környezet alkalmas visszahatá-
sára meredtségiikből felébredve élnek és szaporod-
nak. Christen a meleg (thermophil) baktériumokról 
megállapította, hogy tizenkét órai forraltatás kell 
elpusztításukhoz, nem csak, hanem 130 fokra heví-
tett ál lapotban kell az oldatot öt percen ál tartani, 
hogy az életet benne gyökérig megsemmisítsük. IIa 
ez teljesen nem sikerül, természetesnek kell találni, 
hogy a Időiteknek hitt mikrobák, melyek némelyike 
fölötte érzékeny bizonyos chemiai hatások iránt, 
ezeknek kitéve életre kelnek s a folyadékot bené-
pesítik. 

Ezek mérlegelése után nem alaptalannak kell 
tar tanunk Bastian-nak ama rossz sejtelmét, hogy 
kísérleteinek nem lesz más jelentősége, mint a csirák 
életben fennmaradásáé, azokra nézve, a kik erősen 
hiszik, hogy az élő anyagnak de novo származása 
lehetetlen. Azt hisszük, sok olyanra nézve sem, a 
kik hisznek benne. Persze ő maga perdöntőknek 
gondolja kísérleteit. 

Mindezektől a kísérletektől azonban a tudomá-
nyos jelleget eltagadni nem lehet. De a miket ezen-
fölül még fölhoz, az már rokonságban van a tudo-
mányos charlatanizmussal s a mai kor tudósa a 
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bakteriológiai tudománytól messzi e lmaradásnak bé-
lyegezné. 

Azt tapasztalván, hogy életet a szénvegyületes 
oldatokon kívül csak oly oldatokban talál, melyek-
ben a szént a silicium pótolja : a carbonicus pro-
toplasmának kovasavas protoplosmával helyettesí-
tését vette célba, kovasavas (benne ammoniakus 
foszfát és foszforsav) vegyüléki oldatból igyekezvén 
kicsalni az életet. A sterilizálást célzó forralások és 
hevítések után a folyadékot a rendes hőmérséklet 
mellett hosszabb ideig állni engedte; és csodák 
csodája — üledéket talált a lombik fenekén. Ez 
természetes s nem is oly nagy dolog volna. Csak-
hogy a mi orvosunk szeme többet lát és talál ott, 
mint lerakódást. Az ő microscopja azt mutat ja neki, 
hogy e salak helyenkint oly elemekből áll, melyek 
a lakjukkal a különböző microbákra emlékeztetnek, 
melyeket aztán, hogy jobban láthatók legyenek, 
megfelelő módszerrel festékkel befuttat s melyeket 
tüstént — szervezeteknek, élő organizmusoknak siet 
elnevezni; de adós marad minden bizonyítékkal 
arra vonatkozólag, ha vájjon a lerakódásban mutat-
kozó ezek az alakok tényleg élnek-e? valóban élő 
szerves lénvek-e ők? 

Ezt követelné mindenesetre a kutatás tudomá-
nyos jellege, melyre Bastian igényt tart. Mégis csak 
nagy dolog, ha csak magának a lehetőségnek is föl-
tételezése, hogy közönséges ásványoldatban minden 
egyéb ok nélkül egyszerre önként élet keletkezik. 
Az egyszerű ráfogás méltatlan mégis csak a tudo-
mányhoz is. Azok az oldatos valamik vitalitásának 
megállapítása elsőbbrendű kötelesség, mely minden 
további kérdést megelőz. S erről szó sincsen itt. Az 
összes bizonyítás abban áll, hogy a további észlelés 
végett az üvegtartókat megfelelően elzárják, a mi 
néha, (néha, tehát nem mindig) megakadályozza az 
oldat párolgását, s megengedi a baktériumok (mintha 
igazában azok volnának már) sokszorozódását és 
nyúlványok képződését; s ez, úgymond, nem hagy 
fenn kétséget e szervezetek élő jellege iránt. 

Jogos fölháborodással szemére hányhat ja idézeti 
biráló angol tudósunknak, vájjon föleleveníteni akar-
ja-e azt a gyerekjátékot, mely annak idején úgv 
mulattatta a tudós és nem tudós világot, midőn 
Leduc a mesterséges növényeknek ásványi colloidok 
segítségével létrehozása iránti kísérleteivel fellépett. 
Nem emlékszik-e Traübe klasszikus kísérleteire, 
melyekkel a Silicat lúgoldatban arborisatiókat hozott 
létre, a vas-, nikkel-, vagy rézsónak kis jegecéből 
mint kiindulási pontból. Közönséges jegecesedés, 
kristályosodás, és semmi más. Lehetetlen hinni a 
kérdéses formák vitalitásában, míg meggyőző érve-
ket nem tudnak mellette fölhozni ; s minden arra 
mutat, hogy azok közönséges ásványi jegecproduk-
tumok, a silicium colloidalis természetének képződ-
ményei s az állítólagos sarj nyúlványok egyszerű 
hártya-féle alakulat, melyből az élet jelenségére 

egyáltalán nem lehel következtetni. Mi csodálni való 
van azon, hogy a microskop üvegén át e colloid-
terméket nőni s nyúlványokat haj tani látjuk, akkor, 
a midőn a folyadék csöppjeinek lassú párolgása 
sókká jegecesedést idéz elő benne. 

E kísérletek eredménye semmiben sem külön-
bözik attól, melyet Bürke ért el radium segítségével 
a gelatine-nal sűrített folyadékban, vagy Dubois a 
baryumsó felhasználásával. Ám az örömzaj lecsilla-
podása után csakhamar kitűnt, hogy azok a testecs-
kék egyáltalán nem élnek. Maga Bürke jelentette ki, 
hogy a mit kísérletei eredményeztek, az az élet 
mesterséges utánzatának bizonyos neme csak, melyet 
a valóságban nem lehet életnek m o n d a n i ; e pro-
duktumokat nem mondja ő élő lényeknek, hanem 
oly alakulatoknak tartja, melyek, lehetséges, meg-
egyeznek bizonyos egyszerű s kezdetleges életformák-
kal, mint a rég-rég múltban az élet felé közeledő 
elemekkel. Osnemződés volt, úgymond, de lehető-
sége mellett, az analógián és a folytonosság törvé-
nyén kívül, semmi szembeszökő érv nincs jelenleg: 
«culturái» nem képviselik az élő lények tényleges 
őseit, hanem korábbi formák ők, melyek erőtlensé-
gükben nem állták meg az erősebbekkel, a mostani 
élet első képviselőivel, az élet harcát s elpusztultak. 
(The Month. 1906. jan. 87. 88. 1.) 

S egyébként is Budge ez iránti további kritikai 
kísérletezései után bizton állíthatjuk, hogy ezek a 
kérdéses képződmények az aljak ásványi termékei, 
bizonyos sejthártya-féle alakulattal, a melyen át 
történő chemiai anyagcsere a mikrobák életére 
emlékeztet. 

Végre még csak egy kísérletére akarunk r á m u -
tatni, melyből látható lesz, mily összhangban van 
tudósunk tudása a mai bakteriológiával. 

Van egy kis, édes vízi teknős állatka, a cyclops. 
Ez finom selyempihékkel bir, melyekben alaktalan 
protoplasma található. Alkalmas eljárással megölvén 
az állatot, napok multán e pillékben csakhamar 
előbb mozdulatlan részek láthatók, később pedig 
mozgó bacillus alakjával biró képződmények vehe-
tők észre. íme, úgymond, ezek csak osnemződés 
út ján keletkezhettek; mert miután a pihe burokkal 
bir, nem lehetett feltenni, hogy kívülről történt az injec-
tio, csiráknak pedig a protoplasmában előbb létezését 
föltételezni se nem tudományos, se nem szabad. 

A laikus is megbotránkozhatik ily magyarázaton. 
Mintha kívülről jövő inficiálás nem volna lehetsé-
ges, vagy az olyan vékony kis burok, mint ezé a 
crustáceáé, akadály volna, hogy a baktérium keresz-
tül férkőzzék rajta a test belsejébe! S lia ez a külső 
infectio nem is lehetséges, talán nem lehetséges a 
belső? A kis állatka emésztő szervében ott leheteti 
elég bacillus s nincs kizárva az, hogy azok átha-
tolva az emésztési cső falán, kívül helyezkedtek el 
és a pihék szélén csírázni kezdenek? Konstatált 
tény, hogy holttetem vérében és szerveiben pár órára 
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a halál után microbák jelentkezhetnek s keletkez-
nek is. Hogyan? Ősnemződés ut ján de novo támad-
tak azok ? Távolról sem. Vannak endogen fejlődésíí 
csirák és bacillusok. Ezekről Schönlein s mások is 
azt hitték, hogy azok ősnemzés út ján a testben 
támadnak, «holott kétségtelen, hogy a most endogen-
nek ismert betegségokozók is exogén eredetű csirák 
átalakulási formái . . .» (Dr. Donáth Gyula, Philosophia 
az orvostudományban. Bpest, 1904. 61. 1.) Más sza-
vakkal, a mai bakteriológia nem ismer ősnemződést. 
S ha sok typhoid láz-esetben a de novo létrejövés 
látszata fennforog, az csak is látszat, mert kimutat-
ható, s kimutat ták is, hogy vannak egyének, a kik 
magukban hord ják a tifusz-bacillusokat s azokat 
környezetükben elterjesztik. 

A bakteriológia mai állása szerint a szerves 
rothadás, az erjedés, az epidemikus betegségek ter-
jedése szervezett, élő lények sokszorozódásának 
tudható be, melyek a szervezeteken uralkodó általános 
törvény szerint szaporodnak, úgy hogy a három 
százados munka eredményekép ma érvényben levő 
három biologiai axiómával (omne vivum ex vivo, 
omnis cellula e cellula, omnis nucleus e nucleo) az 
ősnemződés minden természettudósra nézve végleg 
le van tárgyalva; Wasmann-na l szólva, az csak a 
természettudományi gondolatkörön kívül tud ten-
gődni. (Die moderne Biologie. 1904. 164. 1.) 

Bastian halottat vezetett elő s í r jából ; életet nem 
adhatott neki ; visszavezetheti nyugvó helyére. 

Stukner János dr. 

Az ókori keresztény-latin líráról. (II.> 
A nyugati kereszténység himnuszköltészetének 

igazi megteremtője szent Ambrus. (340—kör. 397) Mái-
élete is olyan, hogy alkalmassá teszi a keresztény 
és római művelődés összeolvasztására. A trieri prae-
téctus praetorio fia igazi római szellemben nevel-
kedik, rhetorikát és jogot tanul, jogtudóssá lesz és az 
állami szolgálatban a consularis helytartóságig viszi. 
Mint katechument választja a nép püspökké és ő 
nagy buzgalommal merül a szent tudományokba. 
Népének igazi atyja, nagy szónok, theologiai irato-
kat, leveleket és himnuszokat ír, az orthodoxia tüzes 
védője, a pogányságnak és az ariánizmusnak Itáliá-
ban legfélelmesebb ostora és mind e sokoldalú tevé-
kenysége mellett még politikai küldetésekre is ju t 
ideje. Valóban a régi Róma férfiúi ideáljának egyik 
megtestesítője! 

A hagyomány élete nagy küzdelmével hozza 
összeköttetésbe himnuszainak eredetét is, azzal a 
kitartó ellenállással, melyet a gyermek II. Valenti-
nianus ar iánus anyjának, Just inának erőszakoskodá-
saival szemben folytatott. A császárnő több sikerte-
len zaklatás után 386-ban katonaságot küldött ellene-
Ambrus a bazilikába zárkózott híveivel. Két napot 
és két éjszakát töltöttek itt és a nagy ember lelki 

ereje ismét győzött. Itt, a fegyveresektől körülzárt 
istenházában készítette a hívek lelkesedésének ébren-
tartására az első himnuszokat. A milanói egyházból 
terjedt el a himnusz, Sevillai Is idorus tanúsága sze-
rint,1 az egész nyugati egyházban. Hatásuk óriási 
volt. A nép annyira megszerette őket, hogy Ambrust 
ellenségei a népnek bűvös versekkel való elcsábítá-
sával vádolták.2 Szent Ágoston vallomásaiból tudjuk, 
hogy rá is nagy hatással voltak, m á r keresztsége 
előtt is. Nem egyszer könnyekre fakasztották ;3 gyak-
ran mondogatta őket magában 4 és anyja halála után 
bennük talált vigasztalást.5 

Nagy hatásuk bizonysága az a körülmény is, 
hogy csakhamar a tartalomra és formára — ha ér-
tékre nem is mindig — hasonló himnuszok egész 
serege termett nyomukban (hymni Ambrosiani6). 
Egy részüket fenntartotta a Breviárium. Hogy a sok 
ambróziánus himnusz közül melyek erednek tőle 
magától, nem könnyű eldönteni. Dreves7 tizennégyet 
tulajdonít belső okok alapján határozottan neki, 
négyet pedig valószínűen. Mindazáltal ha azt a né-
gyet, melyek szent Ágoston bizonysága szerint teljesen 
hitelesek, összehasonlítjuk a többivel, biztosnak lát-
szik, hogy jóval több ugyan négynél az igazi szent 
Ambrus-féle himnuszok száma, de határozott állí-
tásokra egyes — különösen verstechnikai — nehéz-
ségek nem látszanak feljogosítani. Különben ez a 
négy himnusz is világos képet ad szent Ambrus költé-
szetéről.8 Ez a négy ma is él a kereszténység a jkán, 

1 «Ambrosius Mediolanensis episcopus . . . copiosius in 
hujusmodi carmine claruisse cognoscitur, atque inde hymni 
ex ejus nomine Ambrosiani vocantur, quia ejus tempore pri-
mum in ecclesia Mediolanensi celebrari coeperunt, cujus 
celebritatis devotio dehinc per totius occidentis ecclesias 
observatur.» I. h. 

2 Hymnorum quoque meorum carminibus deceptum 
populum ferunt. Plane nec hoc abnuo. Grande carmen ( = szó-
játék a carmen szó kettős értelmével : dal és varázsige) istud 
est, quo nihil potentius. Quid enim potentius, quam con-
fessio Trinitatis, quae quotidie totius populi ore celebratur.» 
Ej). 21. Id. Ellert, i. m. 169. 1. 

3 Conf. IX. 6. 14. 
4 I)e vita beata n. 35. Id. Dreves i. m. 12. 1. 
s Conf. IX. 12. 32. 
6 L. Sevillai Isidorus fentebb idézett helyét. 
7 Aurelius Ambrosius, der Vater des Kirchengesanges. 

Freiburg. 1893. és id. m. 
8 Ez a négy a következő : Aeterno rerum conditor . . . 

Deus creator omnium, — lam surgit bora tertia, — Veni 
redemptor gentium. — Közülök az első megvan a Breviárium 
Romanumban is (Dom. ad Laud.) — A többi himnusz közül, 
melyek talán tőle valók, a következők vannak meg a Bre-
viáriumban : Nunc sancte nobis Spiritus (Tertia). Rector po-
tens, verax Dens. (Sexta.) — Berum Deus tenax vigor (Nona) — 
Somno refectis artubus. (Fer. II. ad Mat.) Splendor paternae 
gloriae (F. II. ad Laud)-Immense coeli conditor. (F. II. ad 
Vesp.) — Telluris alme conditor (F. III. ad Vesp.) — Coeli 
Deus sanctissime. (F. IV. ad Vesp.) — Magnae Deus potentiae 
(F. V. ad Vesp.) — Hominis superne conditor. (F. VI. ad 
Vesp.) —lam sol recedit igneus. (Sabb. ad Vesp.) — Aeterna 
Christi munera. (Commem. omn. SS. S. Rom. Eccl. Summ. 
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ezerötszáz év sem ártott nekik, hatásuk pedig a ke-
resztény költészetre egész nagyságában ki sem mutat-
ható. A himnusznak úgyszólván kánonjá t szabta 
meg egy évezredre. 

E himnuszok tar talmán meglátszik eredetük. Az 
üldözött, az istenházába menekült hivők mélységes 
hite, szent komolysága szól belőlük. Szereti a didak-
tikus vonatkozásokat, a szimbolikus célzásokat és a 
felváltva való éneklésre készült liturgikus himnuszok 
bizonyos párhuzamosságot, gondolati r i tmust is meg-
őriztek. Formájuk a császárkor legnépszerűbb latin 
verse, a j ambus i dimeter, melyet a keresztény köl-
tészetnek ezentúl ura lkodó formájává tett. Minden 
ambróziánus himnusz strófás természetű és strófái-
nak száma nyolc. A hiteles sz. Ambrus-féle h imnu-
szok technikája gondos,1 a többiek sokszor nagy 
formai botlásokat mutatnak. Hangjukban a római 
patrícius komoly méltósága és a Krisztus szolgájá-
nak alázatos hite egyesül. Nyoma sincs itt a görö-
gök szárnyaló képzeletének, áradó ere jének: minde-
nütt nyugodt, komoly méltóság, fönséges egyszerű-
ség, tömörség, harmónia és a nyelv tiszta latinsága. 
Talán nem is lehet ezeket a himnuszokat eredeti 
mivoltuk elvesztése nélkül lefordítani más nyelvre, 
annyira mindenestül rómaiak. Ime néhány versszak 
a mondottak igazolására. 

Veni redemptor gentium, 
Ostendc partum virginis. 
Miretur omne saeculum : 
Talis decet partus Deum. 

Egressus ejus a Paire, 
Regressus ejus ad Patrem, 
Excursus usque ad inferos, 
Recursus ad sedem Dei. 

Praesepe jam fulget tuum, 
Lumcnque lux spirat novum, 
Quod nulla nox inlerpolet, 
Fideque jugi luceat.8 

Ponlif. ad Mat.) — Jesu corona virginum. (Commune Virg. 
ad Vesp. et Land.) — A Te Deum, melyei a hagyomány 
sz. Ambrusnak tulajdonit , nyilvánvalóan későbbi eredetű. L. 
Rauschen: Grundriss der Patrologie. 19103. 157. 1. 

1 «Die allgemein verbreitete Ansicht, dass die christlich-
lateinische Lyrik mit Gedichten beginne, die das Metrum, 
die Quantität vernachlässigen, ist also eine grundfalsche, 
und die sogleich eine durchaus schiefe Auffassung der gan-
zen Geschichte dieser Dichtungsart gibt» mondja Eberl, i. 
m. 173. 1. 

3 Jöjj népek megváltója, jöjj, Atyjától Krisztus földre tér, 
A tiszta szűz szüljön fiat. Atyjához Krisztus visszatér, 
Egész világ ámuljon e l : Az alvilág mélyére száll, 
így kell az Úrnak jönnie. Az Ur székéhez visszaszáll. 

Tündöklik immár jászolod, 
Új fényt leheli új napvilág, 
Mit el nem ölhet éjszaka, 
S hitünk örökre fönnragyog. 

Vagy egy másik himnuszból : 

Praeco diei jam sonat. 
Jubarque solis evocat. 

IIoc exeitatus lucifcr 
Solvit polum caligine : 
Hoc omnis e r ronum cohors 
Viam nocendi deserit.1 

Szent Ambrusnál tehát m á r összeolvadt a keresz-
tény és a római elem. És még sem szent Ambrus a 
legnagyobb keresztény-római lírikus. Egy nagy 
hiánya van, a mi elnyomja költészetében az egyé-
niséget, minden líra legfőbb feltételét: költészete 
liturgikus költészet. Ez kihat a tar talomra, mely csak 
olyan lehet, amit a műveletlen hivek is megértenek, 
kihat a terjedelemre, melyet a liturgia szükséglete 
szab meg, elnyomja az egyéniséget, mert csak azt 
énekelheti, a mi a hívők seregének gondolataiból és 
érzelmeiből közös. Mindez bizonyos középszerűség 
bélyegét nyomja szent Ambrus költészetére. 

Ha hatásra talán nem is, de egész költői egyé-
niségét tekintve hasonlí thatatlanul nagyobb költő 
sz. Ambrusnál Prudentius. (348—410 kör,) Hispániá-
ban születeti, valószínűleg keresztény szülőktől.2 0 
is a római if júság nevelésében részesült, végigjárta 
a rhetoriskolát és tanult jogot. Életmódja is olyan 
volt, mint a római itjűság megszokott életmódja.3 

Huzamosan folytatott ügyvédi gyakorlatot, ma jd 
állami szolgálatba lépve kétszer is viselt helytartó-
ságot és közpályáját a császár közvetlen környeze-
tében végezte be. Ötvenhét éves korában várat lan 
fordulat állt be életében. Mint valami hirtelen reve-
láció tárult lelke elé életének hiúsága. «Mi haszno-

1 Már szól a nappal hírnöke, 
A napnak hívja sugarát. 

A hajnal fénye kél szaván, 
Fu t már az égen a söté t : 
S az égi kóborlók hada 
Elhagyja ártó útjait. 

3 Szülővárosa bizonytalan. A vélemények Tarraco, Cala" 
guroris és Caesaraugusta közt oszlanak meg. Sixt érvelése ez 
utóbbit teszi legvalószínűbbé. L. G. Sixt : Die lyrischen Ge-
dichte des Aur. Pr. Cl. Stuttgart. 1889. 34. I. 

3 Praefatiójában -— mely életrajzának jóformán egyedüli 
forrása — ezt i r ja i f júságáról : 

Tum lasciva protervi tas 
Et luxus petulans (heu pudet ac piget) 
Foedavit juvenem nequitiae sordibus ac luto. (10—12.) 

E szavakat •— melyeket a Hamartigenia egy helye 
(931—66.) is megerősíteni látszik — sokan betiiszerint értel-
mezik; pedig már Arevalus figyelmeztet «nihil ab eo esse 
dictum, quod ex ore hominis just i et Christiana humilitatc 
praediti non soleat exeidere.» (Faustinus Arevalus S. J. : M. 
Aureli Clem, Prudenti V. C. carmina. Romae. 1788. Tom. I. 
Prudcntiana. 28. 1.) Boissier is így í r : «La métaphore est un 
peu violente ; mais nons savous qu'il est de règle que, dans 
ces sortes de confessions publiques, les penitens exagèrent 
leurs fautes, et qu'il ne faut pas prendre leurs invectives à 
la lettre.') (G. Boissier. Le poète Prudence. Revue des deux 
mondes. 1889. I. 359. 1.) 
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sat tettem ily hosszú idő alatt?» kérdi magától. Le-
mond a világról, le magas tisztségeiről és életét a 
szent költészetnek szenteli, «hogy legalább szóval 
dicsérje Istent, ha érdemeivel nem tudja.»1 Elete 
végén megfordult Rómában, fölkereste a mártírok 
sírjait, többet aztán nem tudunk róla. Elete, jelleme, 
műveltsége, mind egészen rómainak mutatják és 
egészen kereszténynek. Római hazaíisága meghatóan 
nyilatkozik több helyen. Legfőbb vágya, hogy az 
egész állam megtérjen. «Add meg Rómádnak Krisztu-
som, Az állam hogy híved legyen»2 ez leghőbb kérése. 
«Legyen hívővé Romulus, és higyjen immár Numa is.3 

Sík Sándor. 

JMyitra püspökei a XV J. században. <n.) 
1530 október 26-án Lőrinc fehérvári prépost azt 

írja Ferd inándnak: «dignetur . . . de episcopatu Nit-
riensi nuncproxime vacantegratiose michi providere.»4 

I. Ferdinand 1534 nov. 25-én kelt oklevelében ezek 
vannak : «Nos Ferdinandus . . . inducti meritis . . . 
Francisci Thurzó . . . eumdem ad episcopatum eccle-
siae Nitriensis per mortem et decessum quondam 
domini Stephani Podmanychky, eiusdem episcopatus 
ultimi veri legitimi possessoris» 5 . . . Tehát 1530 okt. 
26-án a püspökség már üresedésben volt, még pedig 
az 1534 nov. 25-iki okmány szerint «Podmaniczky 
István egykoron a nyitrai püspökség utolsó törvény-
szerinti birtokosának halála folytán . . . » Tehát Pod-
maniczky nem házasodott meg, hanem meghalt 
1530-ban, nem pedig 1569-ben. 

Podmaniczky István halála után 1530-ban Catzia-
ner hadvezér elfoglalta Nyitra várát, a székes-
egyház drága kincseit és egyházi ruháit szekereken 
Bécsbe küldötte, honnét többé egyet sem kaptak 
vissza. Egy részével I. Ferdinánd hiveit jutalmazta, 
igy Roggendorf Vilmosnak egy kövekkel és gyön-
gyökkel kirakott püspök-süveget ajándékozott.6 Ez a 
lloggendorf Vilmos I. Ferdinánd hadvezére volt, ki 
a nyitrai püspökséget Török Bálintnak adta,7 a ki 
1534-ben Thurzó Elek országbírónak nagy pénz-
összegért átengedte.8 1530—1534-ig Nyitrán sem föl-
szentelt, sem kinevezett püspök nem volt, pedig e 
javadalmat többen kérelmezték I. Ferdinándtól, ezt 
bizonyítja Lőrinc fejérvári prépost fent említett 
levele, melyben elég naiv érveléssel él, midőn azt 
írja «és bár tudom, hogy Felségednél néhány érdek-

1 «Sattem voce Deum concelebret, sí meritis nequit» 
(Praef. 36.) 

3 Da Christe Romanis tuis, Sit Christiana ut civitas» 
(Perist. II. 434—4.) 

3 «Fiat fidelis Romulus, Et ipse jam eredat Numa» 
(U. o. 443—4.) 

4 E. eml. a m. hitújítás korából. II. 65. 1. 
s U. o. 373. 1. 
« Takács S. Archaeologiai Értesítő. 1902. 206. 1. 
7 Karácsonyi J. Magyarország egyháztörténete 97. 1. 
8 Knauz N.—Lányi K. M. Egyháztörténete II. 73. 1. . . . 

lődő a nyitrai püspökség elnyeréseért fáradozott, 
Felséged fejérvári prépostságommal azok egyikét 
könnyen kielégíthetné ...»1 

I. Ferdinánd azonban kényszerhelyzetében tűrte 
Török Bálint és Thurzó Elek garázdálkodását a 
nyitrai püspökségben, mert attól kellett tartania, 
hogy e hatalmas főurak ellenfelének, Zápolyai János-
nak táborát fogják gyarapítani, a mit annál köny-
nyebben gondolhatott, mert egyik sem volt önzetlen 
ember. 

Enyingi Török Bálint ingadozását nagyon jel-
lemzi egy még 1523-ból maradt okmány,2 mely 
szerint, midőn a Mohács mellett összegyűlt nagyok 
Nándorfehérvár elvesztését Török Bálint hibájául 
nyilvánították és emiatt a nép őt megrohanni készült, 
akkor János vajda oltalma mellett Erdélybe menekült. 
Török Bálint jellemét elárulja az, hogy Zápolyai-
pártiból Ferdinánd-párt i lett, majd mikor Bakics 
Pállal összeveszett, ki Ferdinánd engedélyével pár-
bajra hívta ki, ismét János-párti lett.3 1532 febr. 19-én 
Thurzó Elek azt írja róla a ki rá lynak: «Valentinum 
Tewrewk inter pocula hona mea subrevi habi turum 
gloriatus est»,4 Ugyanezen évben március 5-én Thurzó 
Elek azt írja Ferdinándnak, miszerint felszólította 
Török Bálintot, hogy ne vegyen részt a berenhidi 
összejövetelen, ámde Török Bálint kijelentette, hogy 
ezer lovassal Bakythtal együtt elmegy a gyűlésre5. 
(A berenhidi gyűlés ugyanis 1532 május hónapban 
azon célból tartatott, hogy János és Ferdinánd között 
az egyik lemondjon.)6 Török a nyitraiakkal rosszul 
bánt, rabolta, kifosztotta őket.7 

Az egyház ősi jogai iránt kíméletet már előbb 
sem ismert, amint ezt a pannonhalmi apát és 
konvent panaszából tudjuk, a kik 1525 febr. 16-án a 
a király előtt panaszt emelnek, hogy Török Bálint 
és mások a somogymegyei 1524-iki tizedet jószá-
gaikon lefoglalták.8 

A püspöki birtokok másik bitorlója bethlenfalvi 
Thurzó Elek gróf volt, az udvarnál befolyásos ember, 
már II. Lajos 1521-ben több fontos ügyet bizolt 
reá,9 majd kincstárnok lett,10 Ferdinánd királlyá 
választásakor Mária királyné nevében beszélt.11 Fer-
dinánd nem is felejtette el azon férfiak érdemeit, 
a kik királlyá választását előmozdítják s azért Bécsben 
1526 nov. 30-án kelt levelében minden jogaikban 
megerősíti és ha az ellenpárt bármi módon veszé-

1 E. e. a m. hitújítás korából I. 65. 1. 
2 ü. o. 105. 1. 
3 Acsády : Magyarország három részre oszlásának tör-

ténete 150 1. 
* Haus Hof und Stats Archiv Hung. 1532. 
5 U. o. 
H Magyar országgyűlési emlékek I. 1874. 
' H. H. u. Stats Archiv 1531. 
8 E. e. a m. h. k. I. 193. 
» U. o. 39.1. 

10 U. o. 99.1. 
11 Frankói : Magyar országgyűlési emlékek 51. 1. 
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lyeztetné személyüket és birtokukat, azt kárpótolni 
igéri; ezek között szerepel Thurzó Elek is.1 Vallási 
tekintetben határozottan a protestánsokhoz szitott2 

és hazánk északnyugati részén Pozsony, Nyitra, 
Trencsén megyékben az ö közreműködésével terjedt 
a lutheranismus.3 

Ferd inánd helyzetét súlyosbította azon ismert 
körülmény is, hogy anyagilag rosszul állott, nem 
csoda tehát, hogy többször alkudozott alattvalóival, 
több birtokra nézve cserét ajánlott4 s ily csere 
tárgya volt a betöltetlen nyitrai püspökség is. 

Mivel azonban a történelemben a való tényeket 
keressük, el kell ismernünk, hogy Ferdinánd lelki-
ismerete több ízben felszólalt, hogy a világiak kezén 
levő püspöki birtokok bitorlása nem felel meg az 
alapítók nemes szándékainak, 1531 június 17. írja, 
hogy egyes főurakat azért hivatott magához, hogy 
tájékoztassák, mi módon vélik az eljárás foganato-
sítását Török Bálinttal szemben, «cui Episcopatus 
Nitriensis citra Maiestatis Begiae voluntatem et 
commissionem est commissus» (kinek a nyitrai 
püspökség ő felsége akarata és megbízása nélkül 
adatott.)5 1533 november 3-án Várday Pál eszter-
gomi érsek, Szalaházi Tamás egri és Gerendy Miklós 
erdélyi püspökök Ferdinánd megbízásából alkudoztak 
Thurzó Elekkel, hogy Pápa és Dobra várait cserélje 
be,6 több föltételt tűztek a cserében, de Nyitra azok 
között mindig szerepel. Ferdinánd a föltételeket igen 
súlyosaknak találta és m á r következő napon utasítja 
biztosait oly egyesség megkötésére, mely lehetővé 
tenné, hogy a nyitrai püspökség a világiak kezéből 
kivétessék és eredeti rendeltetésének adassék át.7 

Ez azonban nem történt, mert a nyitrai püspökség 
1534-ben Thurzó Elek birtokába került, ki azt 
Töröktől nagy pénzösszegért megvette.8 

Történetileg bebizonyított tény, hogy a nyitrai 
püspökség birtoka 1534-ben a Thurzó-család kezében 
volt és I. Ferdinánd 1534 nov. 25-én ezen püs-
pökség főpásztorává bethlenfalvi Thurzó Ferenc 
grófot nevezte ki. 

Thurzó Ferenc Theofilnak lia. Születési helyét 
és idejét nem ismerjük. Atyja korán elhalálozott, 
azért nagybátyja Thurzó Elek lelt a gyámja, a ki 
fölismerte kitűnő tehetségeit, Olaszországba küldte, 
hogy az egyetemeken elkészüljön pályájára. Nagy-
bátyjának köszönhette, hogy nyitrai püspökké lett. 
Thurzó Elek hálából a maga és nyitrai püspökké 
kinevezett unokája nevében igérte, hogy 4000 frtot 
tizet a pénzzavarokkal küzködő Ferdinánd katonái 

1 E. e. a m. h. k. I. 291. 1. 
2 Acsády i. m. 194. 
3 Karácsonyi i. m. 100. 
4 Archaeologíai Értesítő 1902. 206. 
5 K. u. K. Haus Hof und Stats Archiv H. 1531 jún. 18. 
« E. e. a m. h. k. II. 291. 1. 
7 U. o. 293. 1. 
8 Wagner : Analecta Seep. I. 173. 1. 

élelmezésére1 s a püspökség javait azonban egészen 
1543-ig élvezte,2 mert 1543 nov. 29-én Galgóc várában 
keltezett végrendelete szerint unokaöccsének, Thurzó 
Ferencnek, 1000 frtot hagyományozott, a nyitrai püs-
pökség javait illetőleg úgy intézkedett, hogy ezek 
csak akkor adassanak át neki, ha végrendeletének 
érvényét ünnepélyesen elismeri. Ebből pör támadt, 
mely Ferdinánd elé került, ki Prágában 1544 febr. 22-én 
kelt parancsában meghagyta Thurzó Elek özvegyének, 
szül. Székely Magdolnának, hogy levele vétele után 
21 napon belül adja át a nyitrai püspökséget, a 
várat, benne található élelmet és mindazt, a mi a 
vár védelmére szükséges hagyja meg és adja át 
Thurzó Ferencnek. 

Az átadás békességesen intéztetett el a nyitrai 
káptalan előtt 1544 ápril 24-én, az átadásról okmány 
szerkesztetett, melyben Thurzó Ferenc «Electus Epi-
scopus»-nak neveztetik és igéri az özvegynek, hogy 
iránta tisztelettel fog viseltetni, javait épségben fogja 
tartani, igéri, hogy sem Balassa Menyhértet (a ki 
pedig sógora volt — affinem suum) vagy más ellen-
séget a várba be nem fogad. Thurzó Ferenc 
november 6-án a nyitrai káptalan előtt ismét ünnepé-
lyesen megfogadta, hogy nagybátyja végrendeletét 
tiszteletben fogja tartani és sem az özvegyet, sem 
leányait a végrendelet tar ta lmáért többé nem zaklatja. 

Ezen időben az a régen divó szokás uralkodott, 
hogy a király által kinevezett püspök a megerősítési 
bulláért nagy összegeket volt kénytelen fizetni és 
azért történt, hogy sokan, bár ki voltak nevezve és 
élvezték is a püspökség javait, consecráll püspökök 
nem voltak.3 De az is igaz, hogy a vagyonos Thurzó 
ezen összeget lefizethette volna, de nem tette, mert 
neki a papi pályához sem hivatása, sem kedve nem 
volt, családi érdek játszott közbe, nyitrai püspökké 
neveztetett és hogy mégis némi jogcíme legyen a java-
dalomhoz, valószínűleg fölvette a kisebb rendeket. 
1540-ben a királyi kamara elnöke lett s ő csak 
pénzügyekkel, gazdálkodással és hivataloskodással 
foglalkozott. I. Ferd inánd szerette volna, ha Thurzót 
Rómában megerősítik, azért azt írta Thurzó Eleknek, 
hogy unokája megerősítését kérelmezni fogja a római 
követnél és pápai nunciusnál, a mint bizonyítja ezt 
Ferdinánd 1539 április 26-án Prágában keltezett 
levele.4 A megerősítés a sürgetés és protekció dacára 
is soká késett, végre beleavatkozik a dologba az 
országgyűlés is. 

1548 nov. 6-án Pozsonyban összegyűlt rendek 
egyrészt az egyetemes zsinat megtartását, másrészt 
a püspökök megerősítésének ingyenes expediálását 
sürgetik, kérelmüket az ország és püspökségek 
szomorú állapotával indokolják. Csakhogy időközben 

1 Haus, Ilot u. Stats Archiv II. 1534, szent Márton napján. 
2 Wenzel, i. m. 40. 1. 
3 Vuruni i. m. 327. 1. 
4 Fraknói V. Magyarország.. . összeköttetései a római 

szentszékkel. 1903. 72. 73. 1. 
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III. Pál (1549 nov. 10) halála elodázta a dolgot és 
azért 1550 j a n u á r 15—febr. 13. pozsonyi országgyűlés 
ismételten kérelmezi a megerősítési bullák díjmentes 
kiállítását. Végre Gregoriancz Pál zágrábi püspök 
1550 jul ius 14-iki bíboros consistoriumban keresztül 
vitte, hogy a Ferdinánd által kinevezett és bemutatott 
püspököket megerősítették, többi között a nyitrait is, 
vagyis Thurzó Ferencet.1 A megerősítés dacára 
Thurzó Ferenc még sem szenteltette föl magát, egy 
ideig viselte még a püspöki címet és jövedelmet, 
de nehogy kényszeríttessék arra, hogy az egyházi 
rendet is fölvegye,2 1556-ban püspökségéről lemond, 
megnősült és idővel protestánssá lett. 

Thurzó Ferenc kinevezett nyitrai püspökből 
valóságos regényhőst csináltak, Jókai egyik regé-
nyében nagyon kiszínezett célzatossággal írja le 
házasságát. Történeti tény, hogy Thurzó Ferenc 
1534, illetőleg 1543 óta 1556-ig birtokolta a nyitrai 
püspökséget, a melynek jószágait rendbe hozta úgy, 
hogy ez időben a nyitrai püspökség egyike volt 
anyagilag a legrendezettebbeknek ; egyházi tekin-
tetben mi módon működött , arról hallgat a krónika, 
okmányaink erről hallgatnak. Világi hivatalokkal 
volt elfoglalva s azért valószínű, hogy egyház-
megyéje kormányzatába nem folyt be, helyettese volt 
Hetess György kanonok.3 Thurzót a terjedő protes-
tantizmus nem igen aggasztotta, ő csak az anyagia-
kat kereste és azért lemondása és házassága nem 
meglepő. Cserenyey István dr. 

Jlz egyéniség elve. (vn.> 
(Princípium individuations.) 

3. Szent Tamás bölcselete szoros kapcsolatban van 
mesterének, Nagy Albertnek tanításával. Lényegében 
ugyanazt mondja , mint Albert, de egynémely új 
megkülönböztetést is nyújt, a mi a tárgyunknak egyes 
árnyalatait j obban föltünteti, élesebben kiemeli. Hogy 
mégis az egyéniség keletkezésére adott válasza hala-
dást jelent-e e kérdésnek fejlődésében, az már vita tár-
gyát képezheti. 

Szent Tamásnak az egyéniség elvére vonatkozó 
nézetei jórészt kozmológiai elmélkedésből alakulnak 
ki. Lelke előtt lebeg az anyag először a maga teljes meg-
határozatlanságában ; azután látja az eszmékkel telt 
és valóságot öltött anyagot s végül kérdi, mint lehet-
séges, hogy az anyag egyénekre különül el s mi 
annak az oka ? Ismeretelméleti szempontok nála nem 
folynak be a szőnyegen levő kérdés megoldásába, 
űgy hogy az univerzáliák kérdését, a melyet eleddig 
mindig tüzetesen szemelőtt kellett tar tanunk, elmél-
kedésünkből egészen kikapcsolhatjuk. 

S lia talán valaki egyszer szent Tamás opuscu-

1 U. o. 
2 Schern. Ct. Dioec. Nitr. 1910. 9. t. 
3 Wagner i. m. 124. I. 

Iáját De principio individuationisról elolvassa és 
látja, hogy ezen műnek szinte ké tharmad része a 
megismeréssel foglalkozik s azt hiszi, hogy tévedek, 
még akkor is azt kell mondanom, hogy meggyőző-
désem szerint azok az ismeretelméleti gondolatok 
igen kevéssé hatottak a mi tárgyunknak megfejté-
sére. Különben szent Tamás az univerzáliák kérdésé-
ben Nagy Albert nézetéhez ragaszkodik. 

Ilog}' alakul ki tehát szent Tamás szerint az 
egyéniség? S mi annak elve? 

Az egyed a világmindenség egy particulája, 
részecskéje. Az anyag a maga elvontságában a nagy 
ismeretlen, a megfoghatatlan. Az alaktól elkülönítve 
sem gondolkodásunk, sem érzékeink körébe nem 
esik. Még Isten sem foghatja föl az első ^nyagot.1 

Formanélkül i anyag, irrationális, az értelmén kívül 
eső valami. Sem léte, sem valami rendeltetése, rá-
termettsége nincsen. 

De ez a materia p r ima csak az emberi gondolat-
nak elvonó munkásságából származik.2 Mert tény-
leg — mint Arisztotelész is mondotta — alaknélküli 
anyag nincs.3 Az anyag Isten elméjében is bizonyos 
alakban jelent meg, mielőtt hatalmával megterem-
tette. Ez az alakot öltött anyag a materia secunda. 
Ha kérdeznők, miért ott különbséget tenni, a hol 
arra a valóság sem nyújt alapot, a felelet az, mert 
az alak tényleg nem anyag és megfordítva. 

Az anyagnak puszta lehetőségével, potentialitá-
sával szemben az alak a létnek és a valóságnak 
forrása, adója. Az alak ad az anyagnak létet és rá-
termettséget, hogy hivatását, föladatát betöltse. Tehát 
az alak annak az oka, hogy van lét s hogy ennek 
a létnek különböző fajai vannak különböző készsé-
gekkel, haj lamokkal , lényeges és lényegtelen tu la jdon-
ságokkal. 

De mi ez a forma, ez az a lak! Mi annak az 
eredete? íme itt föléled a plátói hatás szent Tamás-
nál is. Mert ha az anyagból minden erőt, elevenséget, 
fejlődésképességet elvonunk s mindezt az alakba 
helyezzük, egy csomó kérdés ébred föl. Mint magya-
rázzuk meg az alakban megnyilvánuló világterve-
zetet? Hogyan fejtsük meg annak célokat megvaló-
sító működésé t? Miként van az, hogy az alak egy-
részt mechanikusan, másrészt intelligens u ton-módon 
valósítja meg fö ladatá t? Ezekre a kérdésekre szent 
Tamás is csak űgy felelt, mint Plátó. Az alak nem 
más, mint az isteni gondolatoknak a dolgokba benyo-
mott képe, maga az értelmes gondolat, a mely mint 
eleven erő a dolgokban ölt testet.4 

Ha a dolgokban nem gondolatok öltenének 
alakot, nem is tudnók azokat megérteni. Az általános, 
faji fogalmak a léleknek a jelenségek mögé vetett pil lan-
tásából erednek s onnan lesi el azokat az eszméket, a 

1 l)e vérit. qu. 3. ar. 5. 
2 S. Th. 1. qu. 7. art. 2. 
3 Opusc. 30. de ente et essentia, c. 5. 
4 De verit. qu. 10. art. 4. 
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melyek előbb Istenben, jelenleg pedig más alakban 
az anyagban kifejeződnek. De az anyagiban kifejeződő 
gondolat sohasem egészen olyan, mint a milyen az 
előbb Istenben volt, vagy a milyen az később ben-
nük. Mert a dolgok, mihelyt a lélekben mint gon-
dolattárgyak fölmerülnek, mintegy felöltik magukra 
az előbbeni eszmeiséget és így alakul ki csak ben-
nünk az egyetemes, az általános, a mely tulajdonsá-
gokkal tehát a gondolkodáson kívül álló dolgok nem 
birnak, hanem csak a gondolkodásba, a lélekbe be-
vitt tárgyak. Ezt fejezik ki Nagy Albert szavai : Non 
est universale, nisi dum intelligitur. És szent Tamás 
is: Nihil est in rebus, quae sunt extra animam, cuius 
similitudo sit relatio generis vel spéciéi. Nec tamen 
intellectus est falsus, quia ea, quorum sunt rationes 
istae, scilicet genus et species, non attribuit rebus 
secundum quod sunt extra animam, sed solum 
secundum quod sunt in intellectu.1 De azért a dol-
gokból elvont eszméink nem puszta ideológia, sőt 
maga az igazság, mert hasonl í tanak az Istenben élő 
eszmékhez. 

A formák tehát egyrészt mint isteni gondolatok 
a finalitást, másrészt mint működő erők az alak-
öltést, a fejlődést magyarázzák meg. Egyrészt a 
konkrét dolgoknak valóságot kölcsönöznek, másrészt, 
mint immanens erők, saját képüket fejezik ki e való-
ságban. 

Miután az alaknak és anyagnak egymáshoz való 
viszonyát láttuk, a legközelebbi kérdés, mi az egyéni-
ség kiválásának o k a ? Szent Tamás szerint is csak 
kettő lehet: vagy az alak, vagy anyag. 

Talán az alak ? De ez mégsem. Mert e világ-
ban az alak sohasem valósul meg, csak egy anyag-
mennyiségben hanem mindig sokban, s innen van a 
dolgok sokfélesége kívülünk és ennek a sokféleség-
nek egységesen általános képe bennünk. Az alak a 
hasonlóságnak s nem az egyéniségnek alapja ; a 
lényegazonosságot s nem a különválasztást fejezi ki. 
Tehát csak az anyag magyarázhat ja meg az egyéni-
séget. Csak az anyag lehet oka azon különbözőség-
nek, a mely az általános és az egyes között van. De 
anyag mint materia prima nem közös-e s nem 
képezi-e szintén inkább a hasonlóságnak, mint a 
különbözőségnek a lap já t? Valóban tehát a materia 
communis fölé kell helyezkednünk s abból valami 
részlegest kikeresnünk. Szent Tamás ezt a gondo-
latot úgy oldotta meg, hogy az általános, az alak-
nélküli anyagot a valóságba emelte s téri és idői 
viszonyok közé helyezte. A téri és az idői viszonylat 
egy dolognak sem tartozik a fogalmához, tehát nem 
lehet sem általános, sem sokféle. Nem is belső, 
hanem csak külső különbözőséget, elhelyezkedést 
idéz elő és mégis ez a külső tényező elég arra, hogy 
a dolgok magukat is megkülönböztessék, tekintet 
nélkül tartalmi minőségükre. Azt természetesen szent 

1 De potent, qu. 7. art. 6. 

Tamás sem mondja meg, hogyan érinthetik a téri és 
idői meghatározások oly mélyen a dolgokat, hogy 
belőlük egyéniségeket vágjanak ki, ha azok külön-
ben a dolgok fogalmában magában semmi elválto-
zást nem idéznek elő. 

Elég az hozzá, hogy szent Tamás a téri és idői 
szempontból szemlélt anyagkülönbségeket mater ia 
signata néven tárgyalja: signatio materiae est esse 
sub certis dimensionibus, quae faciunt esse hic el 
nunc.1 Es ennek a mennyiségileg körülírt anyagnak 
tulajdonít ja azokat az egyéni sajátságokat, a melyek-
nél fogva az egyén az, a mi. Más szóval az anyag 
egyéniesíti a lényeket, de az anyag ezt nem tehetné, 
ha bizonyos mennyiségi határozmánnyal nem bírna.2 

Az egyéni lét tehát a mennyiségileg meghatáro-
zott anyagnak és ezen anyag által egyéniesített alak-
nak összetételéből keletkezik. 

Nagy Albert az anyagot, mint az egyéniség elvét, 
bizonyos benső tulajdonságokkal kapcsolatban, mint 
inchoatioformae-t, mint qualitativ mennyiséget kezelte, 
szent Tamás pusztán külső ha tározmányban keresi azt, 
s ez a külső mennyiségi meghatározás oka nemcsak 
az anyag hic et nunc-jának, hanem ez a hic et nunc 
az alapja az alak milyenségének is. Szent Tamás 
érzi a nehézséget, a mely főleg abban rejlik, hogy 
a mennyiségileg meghatározott anyagnak kell az 
összes testi és lelki sajátosságok mértékének lenni, 
sőt egészen egyéniekké kell azokat tenni, de a nehéz-
séget nem oldja meg valami benső szempontok 
segítségével, hanem csak annyit mond, hogy midőn 
az anyag körül van határolva, akkor fogadja be az 
alakot. Semmi más alak pedig azon egy bizonyos 
mértékbe be nem illik. Egy mennyiségileg meghatá-
rozott anyag csak egy alakkal párosulhat : haec 
quantitas cum alia forma reperiri non potest. De azt 
nem mondja meg, hogy mi osztja föl az anyagot az 
alakkal való egyesülése előtt s mi határozza meg 
mennyiségét. 

Szent Tamásból könnyen azt lehetne kikövetkez-
tetni, hog}' e világon minden csak quantum, a szellemi 
és erkölcsi élet is nem minőségi, hanem csak meny-
nyiségi különbözet. 

Szent Tamás befejezte Nagy Albert művét s az 
arisztotelészi gondolatokat a hi t tudománnyal benső 
egységbe kapcsolta. Szent Tamás tanítványai, bár 
mesterüknek irányelveihez ragaszkodtak, a részle-
tekben eltértek tőle s eredeti álláspontot foglaltak 
el. így genti Henrik bölcselete árul el sok önálló-
ságot. 

4. Sokkal nagyobb űr van azonban a ferencrendi 
bölcselők, később a scotisták és szent Tamás között. 
Alig van a bölcseletben nevezetesebb kérdés, a 
melyre Scotusnak egy-egy eredeti nézete ne volna 
s gondolataival ébresztőleg ne hatna. Egy cél szol-

1 S. Th. 1. qu. 3. art. 3. 
2 De principio in div. opusculum 29. 
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gála tában áll m i n d a kettő s mégis annyi érdekes 
ellentét terül el a kettő között, hogy külön beszé-
lünk a scotizmusról s kü lön a thomizmusról . 

Scotus az egyéniség kérdésének fejtegetésében új 
nézőpontból indul ki s új e redményhez is jut el. 
Szent Tamás csak azt akar ta megmagyarázni , miként 
lehetséges, hogy egy fajhoz számtalan egyed ta r toz ik? 
Csak ezt az egy kérdést nézi. S azok, a kik m a n a p 
is szent T a m á s a l ap ján kezelik e kérdést , m in t pl. 
Mercier, szintén csakis ezt az egymagában véve 
igazán terméket len kérdést vetik föl. 

Scotus ki indulása és nézőpont ja más. Bizonyos 
világnézlet keretében keresi az anyag természetét s 
a fejlődésnek, evolut iónak szinte a mai é r te lemben vett 
szemüvegén nézi az anyagot szerkezetében és meg-
határozásában. Ugyanez a szempont vezeti őt akkor 
is, midőn az egyéniséget min t a fe j lődésnek betetőzését 
tekinti és azt úgy nézi, min t a világkialakulás célját, 
utolsó valóságát. Alapgondolata , hogy n e m az egye-
temesben, h a n e m az egyesben van a tökéletesség. 
Az egyén n e m kisebb, h a n e m több, min t az ál ta lános 
és az ál ta lánosból úgy j ö n létre, hogy kifejlődése 
közben valami pozitív ha t á rozmány j á ru l az általá-
noshoz. Az ál talános quidditást kiegészíti ahaeccei tas . 

Ezt az ál ta lános szempontot m á r Duns Scotus 
nézeteinek taglalása előtt ki kell dombor í t anom, 
mer t csak így mér lege lhe t jük Scotus gondola ta inak 
célját. Hogy helyesen oldot ta-e meg feladatát, m á s 
kérdés. De hogy gondolatai mögött egy ha ta lmas és 
új elv lappang, az individual izmusnak elve szemben 
a collectivizmussal, az világos. Ez az individualiz-
mus, mely az egyént dédelgeti, ú jkor i gondolat . Az 
üniverzálizmus, mely a faj, a közösség érdekeit kép-
viselte, középkori gondolat. A két bölcselőt tehát 
nagy gondolatközök választ ják el egymástól. 

Az egyéniség szóval a mindenség kifej lődésének 
utolsó szeme és célja. 

Még egy megjegyzést teszek. Duns Scotus föl-
fogásába beillik k o r u n k egy igen nevezetes törek-
vése, az egyén lé lektanának megfigyelése és e lem-
zése. Mert bölcselőnk a haecceitas-szal arra töreke-
dett, hogy az egyéniség finom árnyalatai t , min t az 
egyént megkülönbözte tő és kibővítő vonásokat meg-
magyarázza. Szent Tamás szempont ja ide nem vezet-
hetett, mer t az angyali tudós csak a r ra ügyelt, mint 
lehet egy faj keretében számtalan egyed s mi a 
differenciálódásnak oka. Duns Scotus azonban azt 
kérdezte, miből ered és mi az a többlet, a mi x-et 
x-é teszi, mi az a nem anyagi, de alaki minőségű 
lélektani sajátosság, a mi m á s emberekkel való ha -
sonlóságom dacára mégis önálló és e lkülönülő lénnyé 
foglal össze. 

Hogy Duns Scotus ezen következtetéséhez el-
jusson, szintén az anyag és az alak természetének 
megbeszélésén kezdi. Majd az univerzáliák, az egye-
temes fogalmak, eszmék értékét szemléli s azután 
figyeli meg az egyéniségét. 

Mi az a n y a g ? Minden bölcselőnek ez volt a 
keresztje. Erőlködésükből kiérzik a lappangó kísér-
let, hogy az anyagot mint lehetne úgy elf inomítani , 
átszellemiesíteni, hogy az minden teremtett lénynek 
egyetemes természetévé vállhasson. Még szent Tamás-
nak is van egy érdekes he lye : Bespondeo d icendum, 
quod si mater ia d icatur o m n e id, quod est in po-
tentia q u o c u n q u e modo, et fo rma d ica tur onmis 
actus, necesse est ponere quod an ima h u m a n a el 
quaelibet substant ia creata sit composi ta ex mater ia 
et forma. 1 

Mégis szent T a m á s az anyag kérdésének tár-
gyalásában megmarad t Arisztotelész melleit. Duns 
Scotus egyrészt szent Ágoston, másrészt Avicembron 
hatása alatt oda törekedett , hogy az egész m i n d e n -
ségnek, úgy az anyagi, mint a szellemi vi lágnak 
egyetemes és közös alapot adjon. Már Ágostonnál2 

megvan a hi res hasonlat , hogy a világ hasonlí t egy 
fához, a melynek — folytat ja Duns Scotus — végső 
gyökerei a mate r ia p r imo p r ima s virágai az e m b e -
rek és angyalok.3 Közbe van a fej lődésnek szám-
talan láncszeme, a mindenségnek egy-egy foka. Az 
ősanyag azonban va lamenny i dologban egy. 

Trikál József dr. 

R ó m a . A'. Pius személyiségének Itatása alatt. — A tur ini "Egyh 
«Momenlo» közli annak a hatásnak leírását, a melyet a 
pápa személyisége, a német birodalom volt kancellárjára, , ~ 
Biilow hercegre gyakorolt. «Azt mondják nekem — így kfóni 
nyilatkozott a volt kancellár — hogy Piusban én egy-
szerű szerény embert, egy igazi falusi plébánost fogok 
látni ; e helyett biztosíthatok mindenkit (nagy hang-
súlyozással mondja a tudósítás), hogy Piusban minden-
esetre találtam jóságot és egyszerűséget, ámde oly fön-
séges értelmességgel párosulva, hogy engem bámulat 
lepett meg. A pápa még a legnehezebb nemzetközi pro-
blémák fölött is föltétlenül, teljesen uralkodik ; én cso-
dálom a pápa érteimességét, mely egészen hivatásának 
magaslatán áll.» így szól egy világi férfiú ítélete világi 
vonatkozású ügyekre nézve. Mit szóljunk a pápa egy-
házi szellemének magas szárnyalásáról és messzevágó 
hatásáról ? Csak három dolgot említünk itt. A kánon-
jogot kodifikálja, a szentírási tanulmányoknak külön 
főiskolát nyitott, a Vulgata szövegének átvizsgálása 
pápasága alatt javában folyik. Az utóbbi munkával 
foglalkozó bizottságnak elnöksége legújabban jelentést 
tett közzé, a melyből átvesszük a következőket : A bizott-
ság egy latin dolgozatban adta ki jelentését az utóbbi 
évről, melyet olaszul a benedekrendiek «Történelmi 
Szemléje» a IV. 1909. 541—550. lapján közölt. A jelentés 
óta a bizottság tagjai tetemes haladást teltek a szent-
írási kéziratok összehasonlí tásában. . . Figyelemreméltó 
eredményeket értek el. Az utolsó hat hónap alatt a 
bizottság fényképezőgépet indított munkának, mely a 
kéziratok másolatait végzi, kitűnő eredménnyel. A párisi 

1 Contra Gent. II. 53. 
2 De Gen. ad tit. 1. VII. c. 9. 
3 De rerum pr. qu. 8. 
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Bibliothèque Nationale legkiválóbb bibliai kéziratairól 
vétettek ilyen eljárással másolatok. A másolatok minden 
betűjét, sőt vonását vagy pontját összehasonlítják az 
eredeti kézirat szövegével, hogy a másolat minden tekin-
tetben lehetőség szerinl hű legyen. Ezeket a másolatokat 
szétosztják a bizottság tagjai között, hogy kiki kolla-
cionáljon. . . Cél, hogy szent Jeromos fordítása a lehető 
legszabatosabban kerüljön napfényre. 

* 

T o r i n o . Don liua halála, élete és emléke. — Mult 
hó 6-án délelőtt fél 10 órakor hagyta et a szaléziánusok 
kongregációjának főnöke földi zarándoklásának az útját, 
áttérve az örökkévalóságba. Élt 73 évet. Ebből 22 év 
telt cl annak a rendnek kormányzásában, a melynek 
élére őt maga a rendalapító Don Bosco nevelte és bizo-
nyos tekintetben állította is, kinevezte őt még 1885-ben 
a maga helyettesévé, utódlási joggal. A rendfőnökségben 
XIII. Leo 1888. február 11-én erősítette meg. Tizenkét 
év multán választás alá került az állás. Don Ruát a 
maga szavazata ellen valamennyi választó szavazatával 
tartotta meg a rend a főnökségnek munkával és fele-
lősséggel terhes állásában. Rendithetetlen erős akarat 
nagy jószívűséggel és egyszerűséggel alkotják jellemének 
fövonásait. Munkabírása határokat nem ismert. Beutazta 
Európát, Afrika északi részét, Törökországot, Palesztinát, 
saját tapasztalásával tanulmányozva a rend terjeszt-
hetésének esélyeit és el kell ismerni, hogy minden 
tekintetben nagyot és maradandót alkotod. A szaléziá-
nusok Don Bosco halálakor 500-an voltak. Don Rua 
számukat 4000-re emelte. A nevelőintézetek száma a 
rendalapító halálakor 100-ra rúgott, Don Rua ezt a 
számot 300-ra emelte. Az olasz nemzetnek, kivált Dél-
Amerikában páratlan szolgálatot tett az olasz nyelvnek 
a kivándorolt olaszok közt való föntartásában és a nem 
olaszok közt való terjesztésében. A milanói nemzetközi 
kiállítás az «Olaszország külföldön» cím alatt rendezett 
szaléziánus kiállítást, «grandiosila», nagyszerűség citnen, 
a legnagyobb kitüntetéssel, első díjjal és minden díj 
értékét fölülmúló dicsérettel tüntette ki. Ez a férfiú, ki 
maga a megtestesült jóság és életszentség volt, még az 
egyház ellenségeit is ellenállhatatlanul lefegyverezte és 
meghódította ; annyi jót tett hazájával és az emberiség-
gel. Munkásokra és munkaadókra varázsosan tudott a 
szeretet és békesség szellemében hatni. Valóságos szo-
ciális apostol, szociális szent volt, éppen korunkba 
beillő. Torino városának tanácsában vetélykedve dicsőí-
tették az elhunytat a város előkelőségei. Commendatore 
Rinandó, a «szabadelvű többség» nevében a következő-
ket mondotta : «Oly férfiú mull ki az elhunytban, a 
kiben egy igazán egészséges eszme testesült meg, a nép 
gyakorlati és modern nevelésének az eszméje. Tanító, 
nevelő, szervező, nagy pap és nagy jótevő hunyt el 
benne. Torinonak büszkének kell lennie, hogy ez a nép 
lia annyi népfiának lelkébe beleöntötte olasz nyelven 
a munka eszméjét, mely nemesít. Az egész polgárság, 
az is, melynek semmi hitvallása sincs, késztetve érzi 
magát a szaléziánusok jelenlegi főnöke előtt ily nagy 
polgártárs elhunyta alkalmából fájdalmát kifejezésre 
juttatni». A polgármester, Rossi senator kijelentette, 
hogy azonnal a halál hírére táviratban fejezett ki rész-
vétet a város nevében a szaléziánusoknak és még azon 
túl indíttatva érzi magát külön kiemelésére annak a 

gyásznak, mely a várost egyik jótevőjének halálával 
érte, annak halálával, a ki — úgymond — a ki «az 
emberiség egyik legnagyobb jótevője». 120.000-re teszik 
a végtisztességére megjelent emberek számát. Have pia 
anima. —y —la. 

Das Hei l igtum Mariâ-Heimgang auf dem Jroda 
B e r g e Sion. Festschrift zur Kirch weihe am 10. April 
1910. Verlag der «St. Benedikts-Stimmen», Abtei Emaus. 
Prag, 1910. 

Csak 95 lapos íüzetke ezen alkalmi irat, de tartal-
mával messze fölülmúlja a szokott «Festschrift»-ek 
szintáját. 1910 április 10-én konsekráltak Jeruzsálemben 
egy új templomot a Sion hegyén, a melyet a beuroni 
bencések gondoznak. A templomszentelési ünnep emlé-
kéül jelent meg e füzetke, a mely javarészben a boldog-
ságos Szűzről szól, a ki a hagyomány szerint a Sion 
hegyén hall meg.1 

A templom építését leíró közleményen és egy latin 
s egy német versen kívül állandó tudományos beccsel 
bír Sion hegyéi leíró tanulmány s a «boldogságos Szűz 
halálát a művészetben» tárgyaló közlemény. Ez utóbbi 
ismerteti az e tárgyra vonatkozó képeket, a melyekből 
sikerült lenyomatokban néhányat be is mutat. A füzet 
legbecsesebb része a «Maria Heimgang in dogmatischer 
Betrachtung» cimű értekezés. A kérdés lokális megol-
dását, vájjon a boldogságos szűz Mária a Sion hegyén 
hall-e meg, nem feszegeti. Az értekezés első részében 
beszél a szerző a boldogságos Szűz haláláról, a második 
részben a boldogságos Szűznek mennybeviteléről lest 
szerint is, a mely ténynek hitágazattá való kimondását 
204 püspök kérelmezte annak idején a vatikáni zsinaton. 
E kérdést a szerző többek nyomán2 igenlő módon oldja 
meg s teljesen indokoltnak tartja azt a törekvést, a 
mely hitágazatnak akarja látni a boldogságos Szűz 
mennybevitelét. Krasznyánszky János. 

* 

Mindennapi lelki kenyér . Irta Reviczky Aladár 
C. M. (246 oldal ; ára 1 korona 60 fillér. A Szent-István-
Társulat kiadása.) 

Ez a kedvesen elegáns megjelenésű munka, könnyed 
vászonkötésével, helyes alakjával már magától ajánl-

1 Sion hegyét, mint a boldogságos Szűz halálozási helyét, vé-
delmezik : Nirsclil, Das Grab der heil. Jungfrau. Mainz, 1890. és Das 
Haus u. Grab der heil. Jungfrau Maria. Mainz, 1900. — Mommert, 
Die Dormitio u. das deutsche Grundstück auf dem tradit. Zion. 
Zeitschrift d. d. Palästina-Vereines. 1898. 149—184. — Zahn, Die 
Dormitio > anetae Mariae u. d. Haus des Evangelisten Johannes 
Markus. Leipzig, 1899. — P. B. Meistermann O. F. M., Tombeau de 
la Ste Vierge à Jérusalem. Jerusalem, 1903. 

2 Benaudin O. S. B., La déiinibilité de l'Assomption de la Ste 
Vierge. Angers, 1904. — Gaudin, Assumptio M. Virginis vindicata. 
Paris, 1670. — Buselli, La Vergine Maria vivente in corpo ed anima 
in cielo. Florenz, 1863. — Naccari O. S. B., De corpon-a assumptione 
in coelum 1869. — Arnaldi, Super transitu B. M. V. dubia proposita. 
I. Vol. Genua, 1879. — Lana, La risurrezione e corporea assunzione 
al cielo délia B. V. M. Roma, 1880. — Janucci, De Dei parentis 
assumptione, Turin 1884. — Terrien, La Mére de Dieu 345 ss. Paris, 
1902. — Perella, Utrum B. Virgo non solum in anima, sed etiam in 
corpore evecta fuerit in coelum. Neapel, 1901. — Hazai irodalmunkban 
e kérdést szakszerüleg még nem tárgyalták, pedig őseink ezt hitték 
és vallották, mint azt olvashatjuk a Teleki Kódexben (188. és 189. 
II.), a Tihanyi Kódexben (385. 1.) i s az Érdy Kódexben (485. 1). 
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kőzik a kézbevevésre. Megszerkesztése, megírása pedig 
igazán állandón kézbevalóvá, kézikönyvvé tette, a gya-
kori szent áldozás kézikönyvévé, a nagyközönség számára. 

Szerzőnk mindjárt a könyve elején magát Jézust 
szólaltatja meg, az Üdvözítőnek saját szavait hang-
súlyozza meg, azon szavakat, melyekkel az isteni Mester 
önmagát az emberek lelki eledeléül szánja és el is 
rendeli. Ennek pendantjául azután irónk azt a vágyat 
állítja oda, mely az ember lelkének nemesebb részében 
lángol Krisztus vételéért. Ezzel e vágyunkat megérintvén, 
tovább szítja azt a szentatyák mondásainak és a szentek 
példáinak nemes fuvallatával. Majd utal az egyház állás-
pontjára is és a parancsok ércszavával meg a tanácsok 
szeretet lehelletével lobogtatja azt a vágyat tovább. Most 
a szent áldozás részletesebb magyarázata következik ; 
olyan magyarázat, a mely egyúttal buzdítja is Krisztus 
vételére az embert, a gyöngét, a bűnöset, az ingatagot 
és még jobban megerősíti a jól. S e magyarázat külö-
nösen szerencsés iránnyal lordul a szülőkhöz a gyerme-
kek eucharisztikus neveléséért. Az élő lelki eledellé, az 
erősítő lelkiismeretté váló Oltáriszentséget nemcsak a 
felnőttek számára mutatja szerzőnk ilyenül, hanem 
eleven adatok, üde példák, finom tónusú olvasmányok 
közlésével bőséges támogatást ad a szülőknek, hogy 
gyermekeikel Jézussal egyesülni siettessék. 

Ezután a mű gyakori áldozás ellen elhangozható 
ellenvetések ügyes, rövid cáfolatával és a szent áldozás-
hoz való előkészület útmutatásával végződik. 

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy az egész könyv 
elolvasása egy szép előkészület a szent áldozáshoz és 
pedig a szent áldozások egész sorozatához. A gyerme-
kekre kiterjeszkedő tárgyalás által még szélesebbé válik 
a kézikönyvi jelleg. 

De a mi a szerző munkásságának legszebb jelentő-
ségét illeti, ez abban áll, hogy eucharisztiai buzdításai 
a hitélet Iegkonkrétebb formája felé erősítik az embert. 
A hitéletnek ennél elevenebb szolgálatot nem is lehet 
tenni. 

Mert a szent áldozás, a jól végzett szent áldozás, a 
hit legüdébb és legmélyebb aktusa. Szinte Krisztussá 
válik benne a kicsiny ember s e mellett az életöröm 
eleven részesévé is : a Krisztussal egyesült ember úgy 
fölszívla magába ideálját, hogy mennyországot hord 
szivében és földi körében is mennyországot varázsolhat 
maga köré. S a szeretettjét «megevő» emberben többet 
látunk itt, mint csupán valami fizikai megnyilvánulását 
a szeretet ösztönének. A testi elem az ostya finom alak-
jában és a Iranssubstantiatio magasabb közegében sok-
szorosan anyagfölöttivé szublimálódik. Krisztust esszük 
meg, de nem közönséges hús és vér mindennapi való-
ságába harapunk, hanem csodálatos uton töltjük el 
magunkat. Annak testével, vérével és egész egyéniségével, 
a ki az élet útját mutatta meg nekünk. S Krisztussal 
a mienk az Atya is és megszentelő és fölvilágosító, 
kulturbuzdulatra is serkentő Szentlélek is. Az egységes 
Istent olvasztjuk ő vele magunkba. 

S a hit, a vallás, ez az összekötöttség az Istennel, 
a szó magasan szoros értelmében vett religio nem is 
teljes, ha nem áldozunk. A religio, az Istennel való 
összekötöttség a szent áldozásban válik a legkonkrétebbé. 

így a legteljesebb, legüdébb religionak hirdetője és 
elösegítője az, a ki az eucharisztikus mozgalmat oly 

szépen szolgálja annyi munkájával, mint szerzőnk. Ha 
«hitvédelmi», «hitterjesztő» jelzőkkel nevezünk el bizo-
nyos buzgólkodásokat, akkor Reviczkyét hit-tömörítőnek 
nevezném e l . . . Adja Isten, hogy szerzőnk ideálista 
lelkének minél több öröme teljék programmjának egyre 
erősebb megvalósulásában. Adja Isten, hogy a világi 
emberek, kik az élet lenyügözőbb kereteiből oly nehezen 
mozdulhatnak ki, próbáljanak időt szakítani maguk-
nak az eucliaristiára, a legtelibb, a legtömöríteltebb 
religióra. S ha még valamit szereretnék Reviczky műkö-
déséhez hozzátoldani, akkor azt mondanám, hogy mikor 
a szent áldozás ünnepiségéről beszél, mikor az ünnepi 
köntös díszét kívánja ez égi aktus alkalmához, akkor 
lendüljön még tovább szép hevében egy nagyobb, szé-
lesebb ünnepi köntös kívánságával. Ez a nagyobbik 
ünnepi köntös az eucharistiának, Krisztusnak, vele Isten-
nek állandó köntöse : a keresztény templom. Ennek 
szépítéséért is buzgólkodjunk minél többször és minél 
többen. A szentmiseáldozat és a szent áldozás a magva 
annak a térburoknak és falköntösnek, melyből az építés 
művészete a templom műremekét hozza ki. A műremek 
legyen az eucharistiának méltó ünnepi köntöse; szorít-
suk ki belőle a sekreslyés-izlést, mely bizony ínég sok 
helyütt nagyon uralkodik s melyet még nem ellen-
súlyoz egy kis száraz műtörténeti műveltség. Ha az 
egyház ad arra a kapcsolatra, mely közte és a kultura 
között van, akkor minél inkább törődjék a templom 
esztétikájával is, becsülje meg eucharistiáját a legmél-
tóbb, legharmonikusabb ruhával. Ez épületi ruha össz-
hangját ne zavarja meg semmi ; ne rontsák el renais-
sance-temploinba nem illő félvak szines ablakok, mint 
ez a lipótvárosi templomban, a világ e legnehézkesebben 
sötét kupolás templomában van ; hamishangú énekek és 
lehangolt orgonák és egyéb áhitatzavaró dolgok ne 
ejtenének foltot azon az ünnepi köntösön, melyet ugyan-
csak megérdemelne az eucharisztia. 

Az ismertetést a könyv külső szépségének dicsére-
tével kezdtük ; említsük még e szempontból az itt-ott 
ugyan bágyadt nyomású, de finom rajzú, nemesen 
áhítatos hangulatú fejléceket, melyek az összeválogató 
szerző Ízlését dicsérik. Adjuk meg még az elismerést a 
szerző előadásának is, folyékonyságáérl, szívességéért 
és érdekességéért, mely utóbbit az eleven adatok, példák 
ügyes összehozása nagyban előmozdítja. 

Kőszegi László. 
* 

S p a n y o l o r s z á g . Különös tekintettel műépilmé-
nyeire. Irta Tóth Mike S. J. főgimn. tanár. Százhetvenöt 
képpel díszítve. Kalocsa. 1910. 418 lap. Ara fűzve 3 kor. 
20 fillér. 

Murillo festménye elnyűtt, kopott keretben : ez ennek 
a könyvnek a múltra vonatkozó tartalma a mai Spanyol-
országhoz viszonyítva. Nagy, igen nagy ellentét a mull 
és jelen között. A szerzőt két havi utazása alall csupán 
csak az ország régi müépítményei érdekelték, tehát nem 
is a képzőművészetek összes ágai s mégis a mit ebből 
az egy nemből a szövegben elbeszél s jól sikerült száz-
hetvenöt képén bemutat, azok remekek, azok egy nagy 
művészeti kincs, mely vetekedik Olaszországéval. Sehol 
a világon annyi építészeti műremek nem található, mint 
Spanyolországban. 

A mult emlékei ezek mind, az egykori nagy spanyol 
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kuliura máig fönnmaradt exponensei, mely kuliura egy-
képen nagy volt az anyagiakban és a szellemiekben és 
pedig, liogy milyen nagy s hatalmas volt, arra ezekből 
az emlékekből is bizvást lehet következtetni. Ámulatba 
ejtő szépségek! 

Sajnos, ez mind a múlté, egy elvirágzott szépség ma-
radványai ezek, melyekkel rikitó ellenlétben áll az anya-
giakban és szellemiekben egyaránt megfogyatkozott mai 
Spanyolország. Az Amerika fölfedezése idején «domina 
gentium» ma koldusszegény és Európa államai között 
a legtöbb analfabétával disztelenkedik. Hallatlan egy 
fordulat ; az egykori nagy ország kulturális tekintet-
ben ma hátrább áll a skandináv országoknál. Hová lett 
energiája, hová lett termelő zsenije? 

Szerzőnket széltében-hosszában — mint emlegeti — 
csak a régi műépílmények érdekelték, (le azért a mai 
kulturtalanság bosszantásait sem kerülhette el, el is 
mond belőlük annyit, hogy szinte eltereli velük a 
ügyeimet a saját thémájától s az olvasót folyton rátereli 
a nagy mult és a sivár jelen nagy ellentéte tölötl való 
töprengésre. Hogyan juthatott ilyen sorsra az egykor 
ilyen építményeket emelő Spanyolország? 

Tőkéje nincs, erdei letarolva, az ország három-
negyedrésze kopár és terméketlen; vasutai, bányái 
magánvállalatoké ; hasonlók kulturális intézményei is. 
A nemzet ereje béna és lehetetlen. A XVIII. század-
végi francia forradalmi pusztítás óta nem tud magához 
jönni. Hozzá a fészkelődő szabadkőmívesség, a helyett 
hog}' ilyen irányban igyekeznék rajta segíteni, Ferrerrel 
együtt még anarchián töri a fejét. Afflicto conatur afflic-
tionem addere. 

Nekem az a benyomásom, hogy más tényezők 
mellett a spanyol papság sem áll a helyzet magaslatán ; 
papságnak papság ugyan, de megfeledkezik arról, hogy 
polgári kötelességei is vannak : az ora et labora-t nem 
jól értelmezi. Ekkora hanyatlást még sem volna szabad 
összetett kézzel néznie, ha már oly élhetetlenek a 
politikusai; az egyház valaha a nemzetek talpraállítója 
volt. A férfi energiáját aprópénzre kellene váltania s 
bele kellene markolnia a tehetetlen nemzet élete folyá-
sába. A liberális és konzervatív jelszavak nem érnek 
semmit, az ott szőrszálhasogatás, a fő az, hogy éljen 
és emelkedjék a nemzet, lia mindjárt egyesek szeret-
nék is sekrestyébe szorítani az egyházat. A papság 
igyekezzék ilyenkor polgári téren is kifejteni tudását és 
erényeit s megújítani a föld szinét. 

A reverenda is férfit takar, kell hogy az önzetlen 
és nagy munkára képes legyen. Egykor tudott az egy-
ház mocsarakat szárítani, őserdőket irtani, termőföldet 
készíteni, fákat ültetni, iparra és földmivelésre tanítani 
a barbár népeket, a mint most is teszi a barbár missiók-
ban. Spanyolországnak tehát már csak a papsága miatt 
sem kellene úgy kinéznie, mint a hogy ma fest. 

Megdöbbentő az a hangulat, melybe Tóth könyve 
ringatja az olvasót; belőlem is kicsalta a fönnebbi 
sorokat, annál inkább, mert nemcsak Spanyolországra 
vonatkozik az a festés, hanem többé-kevésbbé a többi 
románnyelvü országokra is. Nem szeretek a reverenda 
alatt mindig csak ölbe tett kezeket nézni, se másutt, 
se — itthon. Az energiákat nem azért oltotta belénk a 
Teremtő. 

Egyébiránt igen értékes könyv a Tóth Mike könyve; 

stilusa kissé darabos, a mi onnan van, hogy tapasz-
talatait csak egyoldalúlag a templomépítészetre szorítja, 
míg a népéletlel inkább csak naplószerű apró följegy-
zésekben végez. Nálunk két szempontból hasznos: a 
művészeknek, hogy művészi remekekben gyönyörködje-
nek, a közélet férfiainak pedig azért, hogy nézve az 
ellustult spanyolt és sybarita sorsát, dolgozni tanuljanak. 

Dudek. 
* 

Joseph Wilpert : Die Papstgräber und die 
Cäcil icnyruft in der Katakombe d e s III. Kalli-
stus. I. Ergänzungsheft zu De Rossis Roma sotterranea. 
Mit 70 Abbildungen und 9 Tafeln. Freiburg. Herder. 
1909. Ára 30 korona. 

II. Ezen munkájával épen annak küszöbén áll meg. 
De így is rendkívül becses munkát végzett, bár elvi kér-
désekben döntésre nem adódott alkalom. A theologia 
monumentális csupán egy adattal gazdagodott, de az 
alárendelt jelentőségű. Wilpert megtalálta Annius Inno-
centius acolythus sírtábláját a IV. század közepéről s 
ig}' a papi rend fokozatainak egyik új emlékszerü bizo-
nyítékát. Egyébként, mint már mondtuk, inkább a régi 
eredmények revíziójával foglalkozik. Először tehát az 
egész s. Callisto katakomba topográfiái és arhitek-
lonikus felvételével kezdi meg munkáját. Palombival, 
a katakombák vatikáni mérnökével, pontos alaprajzi 
és keresztmetszeti képet vétet föl s megállapítja, hogy 
a katakombának három periódusa volt. Az első tér-
foglalás a II. század közepén történt. Midőn a terület 
betelt holtakkal, először egy mélyebben fekvő emelet-
sorra gondoltak; de félve a boltozat beszakadásától, 
inkább egészében mélyebbre ásták le a már meglevő 
folyosókat. Ez még a II. században történt. A harmadik 
terjeszkedési periódus a III. század első felébe esik, a 
midőn úgy az oldal-folyosók szaporíttattak, mint a 
mélyítési munka folytatódott. Wilpert azután megcá-
folja azt a nézetet, mintha a pápák sírkamráját mindjárt 
kezdet óta nekik szánták volna. Eredetileg valamely 
előkelő hivöé volt, a ki a fősírt az arcosoliumban fog-
lalta el ; utóbb II. Sixtust temették föléje, a kinek 
tiszteletére a földszinén cella is épült. Minthogy így 
már benn vagyunk a pápák sírkamrájában, felvetődik 
a kérdés, kik nyugodtak itt? A II. század vége felé 
a vatikáni apostolsírbolt szent Viktorral (+ 198.) betelt; 
utána a III. század végéig kevés kivétellel a pápák a s. 
Callistoba temettettek el. Ez azonban nem történt azonnal, 
mert sem Zephyrinus, sem Callistus és Urbánus nem 
kerültek ide. Az első itt eltemetett pápa Anleros volt, 
a ki mellé utóbb elődjét, Pontianust helyezték. Azután 
Fabianus, Lucius, Stephanus, II. Sixtus, Dionysius, 
I. Felix, Eutychianus. Gaius pápa már nem a pápák sír-
kamrájába, hanem az Eusebius-kamrába került- A pápák 
sírfülkéjének elzáró márványlapjain csak a név és állásuk, 
episcopos, voll bevésve. A martyr jelzés utóbbi korból 
való és pedig a betűk stílusából következtetve a III — 
IV. század fordulójáról. Hogy miért nevezték el a 
katakombát szent Callistusról, még nincs földerítve. 
Annyi máris bizonyos, hogy sem ő nem kezdte, sem 
benne eltemetve nincs. Itt az archeológiai kutatás dolga, 
a hagyomány nyomán kutatást eszközölni. De nem 
csupán az említett kilenc pápa nyugodolt e sírkamrában, 
hanem püspökök is. Damasus pápa márványburkolattal 
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oszlopokkal, egy püspöki katedrával és három feliratos 
táblával látta el e szentélyt. Az utóbbiak egyikén voltak 
a benne nyugvók felsorolva. Azonkívül a két hires és 
szép epigramma: «Hic congesla» és «Tempore quo». 
Damasus pápa diszítő-buzgalma nem csupán a pápák 
sírkamrájára szorítkozott, hanem átterjedi a Caecilia-
kápolnára is : a falakat márvánnyal, a boltozatot mo-
zaikkal díszítette. A kegyelet utóbb fogyatékosabb stí-
lusban még egyet-mást hozzátett. 

A többi sírfelirat szép képét adja azon szent demo-
kráciának, a mely az első századok kereszténységében 
a földhöztapadt szegényt a legelőkelőbb nemzedékek 
sarjaival egyesítette. A sírfeliratok nagy száma mellett 
csekély egyéb emlék került elő : két üveg mécs, egy 
cseréptáldarab. Ezek igen kedves tárgyak, ám történelmi 
szempontból sokkal érdekesebb azon — mondjuk — 
csontház, melyet Wilpert fölfedezett. A régi keresztények 
legfőbb vágya volt, hogy jeles vértanúk sírja közelében 
nyugodjanak. Ám ezen vágy csak korlátolt számuakra 
nézve volt lehetséges, inert hisz a közelség hamar be-
lelt. Ezen azután úgy segítettek, hogy a vértanúk köze-
lében csak egy időre temetkeztek; idővel az összes 
holtakat kivették és egy közös csontházba tették át. 
Talán nem is annyira csontház, mert az áthelyezés oly 
röviddel az eltemetés után történt, hogy gyakran a test 
még nem porladt el. így tömeg-sírbolt keletkezett, a 
mely egészen azonos a mostani háborúkban szokásos 
közös sírokkal, vagy a most már Bécsben is divatos 
«nagy táblákkal». Holttest holttest mellé került ; tér-
takarítás végett a testek ellentelt irányban helyeztettek 
egymás mellé, az egyiknek fejéhez a másiknak lábfeje 
került és viszont párhuzamosan. Ha az üreg egy sor 
holttestei megtelt, egy réteg földet hánylak rá s azután 
újból kezdődött az új réteg. Ez egészen új adat a kata-
kombák történetében. 

Azután egy új felirat révén Wilpert megállapítja, 
hogy II. Sixtust nem, mint eddig hitték, magában a 
Callixtus-katakombában, hanem előtte, illetve bejárata 
előtt végezték ki. Ezzel kapcsolatban Wilpert a kata-
komba felett álló nagy fon losságú cella trichora alapos 
álviszgálását is elvégezte. Gondos munkája annyira ment, 
hogy az egész márványpadlózatot fölszedette s így a 
föld alatt levő sírokat — formae — is megvizsgálta. 
Először megállapítja, hogy a cella nem az üldözések 
idejéből való, mint de Rossi hitte, hanem a constantini 
békeperiodusból. Építtetője ismeretlen. Nem valamely 
jeles szent vagy vértanú nyugvóhelye, legkevésbbé szent 
Zephyrinus és Tarsicius kettős sírboltja. Egyszerűen 
kisebb islenitiszteleli hely, a melyben a katakombákban 
nyugvók, elsősorban II. Sixtus tiszteltettek s utóbb 
alapjába, rendnélkül, egyes nemesebb hivek temettetlek 
el. A Wilpert által fölfedezett sírfeliratok és egy szarkofág 
csak erről tanúskodnak. Az említett két szentet Wilpert 
a közeli s>ent Zephyrinus-mauzoleumba helyezi. De 
tigyelmeztet, hogy nem egyszerre kerültek oda, mert 
Wilpert megállapítása szerint nem egy időben éltek. 
Szent Tarsicius csak ulóbb temettetett a pápa sírja fölé, 
a mely a mauzóleum padlója alatt volt. 

Ezzel vége Wilpert ezen alapos, új müvének. Tudo-
mányos apparátussal, higgadt komolysággal, minden 
adatot felölelő alapossággal megírt munkája szinte 
türelmetlenné tesz bennünket, hogy mohó vággyal lessük 

folytatását. De talán még ennél is érdekesebbnek ígér-
kezik egy másik müve, a melyre való előkészületeit 
tavalyi római tartózkodásomkor láttam, Die Malereien 
des Mittelalters. Ez a kevéssé méltatott kor, a mely 
nem termelt a renaissancehoz hasonló művészi befeje-
zettségü műveket, de a kuliura iránt éuleklődőknek 
felette becses emlékeket hagyott hátra, Wilpert tolla 
alatt meg fog elevenedni. Mert Wilpertről áll első 
sorban, hogy tolla alatt saxa loquuntur. 

Fieber Henrik. 

Feljegyzések• Irodalmi képek. 

A May-ügy katholikus ügy ? — A művészet ellenségei. — Régi 
közmondás, mely mégis új. — Egy könyv, a mely szükséges volna. — 

Modern Prokruszteszek Petőfi körül. 

Charlottenburgban felnégyelték, kerékbezúzták, 
halálrapellengérezték, ravatalra tették May Károlyt, 
a ki ügyesen elterjesztett Írásainál jóval nagyobb 
szenzációt produkált most. Azaz, hogy mások produ-
kálták raj ta és vele, többé-kevésbbé megmutatván, 
hogy az agg May bácsi a szó szoros értelmében 
becsületben megőszült gazember. A még nem vég-
érvényes, kissé elhamarkodott irodalmi kivégzés 
leleplezései hasznos reklámot csapnak a tekin-
télyes multu álutazónak, legalább az ifjúság érdek-
lődésének növelésében hasznosat. A mi azonban 
Mayra nézve haszon, rá nézve is kétes értékű, a 
fiatal olvasók fantáziájának tüzére. 

Sherlok Holmes olaj. Az ifjúsági i rodalom majd 
csak leszámol May Károllyal, mert annak igazán 
elejét kell venni, hogy netalántán legújabb művei 
az «írók és betörők királya», vagy «a ki pipát lopolt 
a papa névnapjára» alcímekkel és aligényekkel 
vonják el deákja inknak detektivkrónikákra zsugor-
gatott filléreit. Addig is ne csináljunk katholikus 
ügyet a May-ügyből csupán azért, mert nem rugasz-
kodott neki a katholicizmusnak s útleírásaiban a 
rézbőrűek skalpolnak, a papok imádkoznak és nem 
megfordítva. A May-ügynek katholikus üggyé való 
avatása csak gyöngeségünket bizonyítja, melynek az 
is vigasztalás, lia őt miénknek mondhat juk . May 
katholikus szimpátiáit megvakarva, összeköttetéseit 
kibogozva, előttünk áll az élelmes irodalmi tőzsér 
alakja, a ki hasznos nexust tudott csinálni a dia-
dalmasan szervezett német katholicizmushoz való 
dörzsölődéséből s kevesebb pornográfiát írt és több 
Mária-dalt, mert az utóbbi kelendőbb volt s mert a 
pornográfokat Németországban nem fogadják diadal-
kapuval, a mint őt, «a katholikus írót», fogadták. Egy 
kissé mimikri azonban ez a May, amolyan modern 
Listius László, a ki egyik kezével pénzt hamisított, 
banditáskodott, a másikkal vallásos himnuszokat írt. 
Főtanulsága mindennek a világsajtón keresztül nézve 
mégis az, hogy lophatsz, rabolhatsz, nyájas olvasó, 
sől írhatsz is jól, rosszul, mindezt megbocsátják, de 
ha katholikus színekben játsztál, az örökké rováson 
marad. * 
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Nem a katholicizmus ügye a May-ügy, de letö-
rése mégis hatalmas szolgálatot teljesít egy velünk 
ellenséges világnézetű tábornak, mely az iljűság lel-
kének kiszárítására irányuló munká jában a képzelet-
mentes ifjúsági i rodalmat kolportálja. Ravasz kifeje-
zése ez a valláserkölcsi mentességnek, a minek 
elérésére hadat üzennek egyelőre a — fantáziának. 
Semmi mese, semmi képzelgés, el Vernevei, Jókaival, 
Andersennel s más nagy hazugokkal. Először igazsá-
gokkal teljék meg a gyermeki e lme! Szó sincs róla, 
a May-ügy jócskán kompromit tál ta a saját genréjét, 
de korántsem jelenti azt, hogy itt az ideje az «igaz 
mesék a fogamzásról», avagy «hogy lettem én fel-
világosítva» cimű és irányú jeunesse li t teraturenak. 
A magyar szabadkőműveseknek már régebben nyil-
vánosságra került egy arról szóló tervezete, hogy 
egy fenti új nyomokon haladó ifjúsági lapot indít-
sanak. Takarmány-szárazságü miniatűrjét m á r meg-
csinálták napilapjuk mellékletén. Szegény magyar 
irodalom, olyanok is vannak, a kiknek nem vagy 
elég szegény ! 

* 

Mindjárt az Akadémia alapítása után szárnyra 
kerekedett egy közmondás : «academia est eonvenli-
cu lum calvinistarum, ubi catholici tolerantur» s e 
közmondás máig megtartotta aktualitását, a melyet 
egyidőre homályosíthat el Prohászka püspök székfog-
lalójának sikere. Nem akarunk recrudescuntot mon-
dani e siker világításához, de a magyar közmondások 
akkor is örökérvényűek, ha latinul szólnak s vájjon 
lesz-e az akadémikus u raknak bátorsága megváltoz-
tatni egy magyar közmondás t? A mult század egyik 
legkiválóbb magyar stilisztája, Nogáll János mellett 
behunyt szemmel haladt el a M. T. Akadémia s ha 
végre kinyílott a csukott szem, ne hunyjék le mind-
örökre, ú jabb álomra. Félő, hogy a latin közmon-
dással szemben a dunapar t i palotában magyar köz-
mondást alkalmaznak. Azt, a melyik úgy szól : étel, 

ital, álom, szükséges e három. 
* 

Most, hogy a mindentudó id. Szinnyei József bámu-
latos munkássága a közeli befejezéshez jut tat ta a 
«Magyar Irók» lexikonát, hadd emlékezzünk az el-
feledett úttörőkről. Ferenczy Jakab és Dánielik János 
sematizmusa jut eszünkbe, melynek kiadásával el-
felejthetetlen szolgálatot lett a Szent-István-Társulat 
i rodalmunknak. A mind máig folyton idézeti és föl-
adatát tisztesen betöltöttnek mondott munka ú jabb 
kiadása, jobban mondva egy hasonló terjedelmű 
kis lexikon, Szinnyei hatalmas munká ja mellett, 
kiválóan szükséges lenne, kivált katholikus részen. 
A protestáns irodalmi társaság Új Magyar Athenása 
m á r nagyon régen közkézen forog, ők a szükséges-
séget előbb érezték, mint mi. Szinnyei munká ja után 
egy katholikus manuale hasznos és keresett könyv 
volna, melyre az igazság erejével alkalmazhatnók a 
frázist, hogy szükséget pótol. 

Nagy szellemek nagy dimenziója hozza magával» 
hogy a hálás utókor írásaikba mindent belemagyaráz. 
A halott költők nagyon csendesek, hadd kiabálja-
nak hát az élők s így látott napvilágot a legújabb 
Petőfi-kiadás és magyarázat. Modern költő írta 
magyarázat nem nélkülözheti az u jabb magyará-
zatot, el jutunk hát nemsokára odáig, hogy a sze-
kularizációt és a felekezetietlen oktatást, sőt a 
kongregációk pusztítását Petőfiből hirdetik majd, 
ha nem is a Petőfi-magyarázók, hanem a Petőfi-
magyarázók magyarázói. A Petőfiek világokat gyúr-
nak át, de őket átgyúrni még könyvkiadói kassza-
sikerek kedvéért sem szabad és lehet. A legutolsó 
Petőfi-magyarázatot e z a forradalmi szempont domi-
nálja négy oldalon, há rom koronáért . A kiknek leg-
többször csendül ajkain Petőfi neve, a magyar szociál-
demokraták sem tanulhatnak az «inlellektuel-testvér» 
magyarázataiból, pedig nekik szükségük volna rá. 
Petőfiből, a Párkányiak i rodalmi barát jából , raptusai-
nak mai mérettel és súllyal be nem számítható két 
sorát idézik unos-unta lan ( . . . «A hol a pap szót 
e m e l . . . » ) . Ennyit ismernek a forradalmi szociál-
demokraták a «forradalmi» költőből. Szász Belet. 

Bevezető az egyházművészeti tanfolyamhoz. 
X. Pius pápa már több ízben intézett az egyház-

főkhöz az egyházi művészetek érdekében irányító szó-
zatot. Utolsó, talán legfontosabb körrendelete volt az, 
melyet parancsára Merry del Val bibornok-államtitkár 
1907. december 12-én küldött szét elsősorban ugyan 
Olaszország püspökeihez, de a mely körirat1 már tar-
talmánál fogva is leghívebben fejezi ki a pápa határozotl 
szándékait s azért e szempontból az összes világklérus-
nál figyelmet és megszívlelést követel. 

A Szentatya e köriratában § 1. az egyházmegyék-
ben a történeti és művészeti emlékek megőrzésére egy-
házmegyei bizottságok felállítását rendeli, a melyek-
nek mind az ingó, mind az ingatlan egyházi műemlé-
kek leltározását, restaurálását és megőrzéséi tűzi ki 
feladatául (§§ 2—5.). Azonfelül legmelegebben köti szi-
vükre (§ 6.), hogy megfelelő kézikönyveket, rövidebb 
instrukciókat és tájékoztató füzeteket szerkesszenek, 
terjesszenek szél, melyek a lelkészkedő papságot a ren-
deletek teljesítésére, pontos megtartására képesítsék. 

Az, a mit a pápai szózat itt annyira hangsúlyozott, 
már azóta is Európaszerte élénk visszhangra talált. 
Hogy csak a szomszéd Ausztriát említsem, Bécsben 
már két év óta nagy lelkesedéssel tartották meg az őszi 
egyházművészeti tanfolyamot, melyen 1908. októberében 
először az alsó-ausztriai papság, a következő 1909. év 
október havában pedig másodszor a felső-ausztriai pa-
pok szépszámú koszorúja vett részt ; az idén fogják e 
kurzust szintén az ősz folyamán harmadszor hal napi 
tartamra összehívni. Ugyancsak az idén nyilik meg elő-
ször Olmützben egy hasonló lantolyam a cseh-morva-
országi papság számára. 

l Szövegét lásd az «Analecta Ecclesiastica» Kóma. 1ÜU8 február-
havi füzetében. 
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Magyar hazánk sem volt néma a pápai szózat iránt. 
Találkoztak ugyan már eddig is a művészetben honos 
papok, kik az ország nagyobb szemináriumaiban idő-
ről-időre hol az egyik, hol a másik müágból tartottak 
átnézetes, nem sok időt igénylő előadásokat. De sokkal 
célszerűbbnek bizonyultak már a külföldön s Ígérkez-
nek most nálunk is a fenntjelzett tanfolyamok, melyek 
több napi szemléltető oktatás mellett bővebb művészeti 
anyagot karolhatnak fel s jóval tágabb látóköröket nyit-
hatnak meg. 

Fölösleges volna ezeknek fontosságát itt újból ki-
emelni, főleg ha józan, egyházi szellemű férfiak állanak 
élükre. Most tehát csak a hő óhajnak adunk kifejezést, 
hogy az idén a június utolsó hetében először tervbe-
vett és Budapesten megtartandó egyházművészeti tan-
folyam minél több pártfogónak és lelkes látogatónak 
örvendhessen s egyúttal erélyesen hozzájáruljon a római 
pápa utasításainak hü megtartásával honi egyházi mű-
vészetünk minél nagyobb mérvű felvirágoztatásához. 

Velics László S. J. 
* 

Az idei tanfolyam június 26-án este kezdődik és 
július 2-án este végződik. Az első tanfolyamon csak 
theológiai tanárok vehetnek részt, a kik eddig 48-an 
jelentkeztek. Jelentkezéseket még elfogad a rendezőség.1 

Főként kívánatos volna, lia a görög szertartású megyék 
is képviseltetnék magukat, a mi eddig igen gyéren tör-
tént, pedig az ő ügyük is bevonatott a tanfolyam kere-
tébe. Az elméleti előadások délelőtt lesznek, míg dél-
után műemlékek és műtermek, múzeumok látogatása 
következik. Tárgysorozata nagyjában a következő : 

Csányi Károly, múzeumi igazgatóőr : Történelmi 
templomi slilusok áttekintése. 

Czakó Elemér dr., múzeumi igazgatóőr: Az anya-
gok igazsága az iparművészetben. 

Éber László dr., egyet, m.-tanár : A műemlékek gon-
dozása és restaurálása. 

Fieber Henrik: A modern művészet fény- és árny-
oldalai tekintettel az egyházi művészetre. 

Foerk Ernő, építész-tanár : Modern technikák az 
egyházi építészetben. 

Gyárfás Tihamér dr., tögimn. tanár : Az oltár. 
Járosy Dezső, papnev. aligazgató : Az orgonák mű-

vészi felépítéséről és kezeléséről. 
Ivonrády Lajos, akad. tanár : Az országos egyház-

művészeti tanács tervezetéről. 
Mihályíi Ákos dr., egyet, tanár : A templomok be-

rendezése és liturgikus felszerelése a keleti egyházban. 
Nagy Virgil, müegyet. tanár : Térprobléma az egy-

házi építészetben. 
Némethy Gyula dr., theologiai tanár: A miseruha. 
Szönyi Ottó dr., akadémiai tanár: Egyházi mű-

emlékek gyűjtése. 
Svvoboda Henrik dr., a bécsi egyetem rektora : Uber 

Freiheit und Gesetzmässigkeit der kirchlichen Kunst. 
Velics László S. J., a kalksburgi gyűjtemény igaz-

gatója : A kehelv. 
* 

Vaszary Kolos bibornok-hercegprímás ő Eminentiája 
az Egyházművészeti Tanfolyam tárgyában 1265/1910. sz. 

alatt az Országos Magyar Iparművészeti Társulat elnö-
kéhez levelet intézett, melyben arról értesíti, hogy az 
egyházművészeti tanfolyam megtartása a püspöki kar 
és a rendfőnökök helyeslésével találkozott, annak esz-
méjét teljesen magokévá tették s egyben készségesen 
hozzájárulnak, hogy az előadók tiszteletdija és a ren-
dezés költségei a püspöki kar közös pénztárából fedez-
tessenek. 

Értesíti továbbá, hogy Fieber Henrik Szent-Imre-
Collegiumi prefektust bizta meg, hogy a tanfolyam elő-
készítésében és rendezésében a főegyházmegyei Hatóság 
részéről működjék közre. A résztvevők a szabad 
ellátás, valamint a féláru vasúti jegy elnyerése céljából 
az említett prefektusnál jelentkezzenek. —r. 

Cz. Xyitra. Az írónak mindenesetre csak buzdításul 
szolgál, ha valamely tanulmánya, kivált a szakemberek köré-
ben, érdeklődést kelt. A «Bűnbocsánat az ősegyházban» annak 
az újabb iránynak a terméke, mely az ősforrások kutatásával 
igyekszik megvilágítani mai tanainkat és intézményeinket. 
Örülök neki, hogy megnyerte méltóságodnak, a nagy olva-
sottságú dogmatikusnak, tetszését. 

II. Szamosújvár . Tetszik látni, hogy némelykor drága 
pénzen is milyen munkát kap az ember! Intézkedtem. 

I). B u d a p e s t . Gorka közlése Lull-nak «az ősember 
rekonstrukciójáról» (Termt. Közlöny 1910. 395. 1.) fantasztikus 
értékű s csak az a kijelentése méltó figyelemre: «A közföl-
fogás a diluviális ősembert a majmokhoz nagyon közelálló-
nak tartja. Lull értékes rekonstruciója, mely a rendelkezésre 
álló adatok pártatlan fölhasználásával készült, néma tilta-
kozás e képzeletszülte hiedelem ellen.» 

F. B u d a p e s t . Még a toporzékoló szenvedélyek idejé-
ben sem szabad nekünk odáig jutnunk, hogy ilyesmit kelljen 
konstatálni : « . . . a néppártiak eltiprásra kész haragja csak-
hamar lelohadt.» Az elvekhez méltóságteljes magatartás illik. 

G. B u d a p e s t . Az izraeliták nem szavalnak világba, hanem 
csendben gyűjtenek és takarékoskodnak. A budapesti paloták-
nak háromnegyed része és az országban sok szép birtok már 
az övék. Ez ám a jó politika! 

B. Arad. Nem tudtuk, hová küldjük, mert a példány 
visszaérkezett. 

K. N a g y v á r a d . Pázmány Péter leveleinek I. kötete most 
jelent mcgHanuy Ferenc dr. buzgólkodása folytán. A sok ere-
deti levél bizonyára új fényt vet a küzdelmes korra s Hanuy dr. 
érdemes szolgálatot tesz vele a hazai történelemnek ilyen 
eredeti forrás megnyitásával. Rengeteg utánjárással készült. 

TARTALOM. Helyzetünk és teendőink. Zicluj 
Nándor gróftól. — A halottaiból föltámasztott ősnem-
ződés. II. (Vége.) Stnkner János dr.-tól. — Az ókori keresz-
tény-latin líráról. II. Sík Sándortól. — Nyitra püspökei a 
XVI. században. II. Cserenyey István dr.-tól. — Az egyéniség 
elve. VI. Trikál József dr.-tól. — Egyházi világkrónika. — y 
- /a - tó l . — Irodalom. Das Heiligtum Mariä-Heimgang 
auf dem Berge Sion. Krasznyánszky Jánostól.— Reviczky : 
Mindennapi lelki kenyér. Kőszegi Lászlótól. — Tóth : 
Spanyolország. Dudektől. — Wilperl : Die Katakombe 
des hl. Kallistus. II. (Vége.) Fieber Henriktől. — Föl-
jegyzések. (Irodalmi képek.) Szász Bélától. — Bevezető az 
Egyházművészeti Tanfolyamhoz. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 
D U D E K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. lanár. 

i Fieber Henrik, Budapest I., Fehérvári-út 17. sz. Stephanenm nyomda r. t. Budapest. VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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FELELŐS SZERKESZTŐ 

K12- D U D E K J Á N O S dr. 
EGYETEMI TANÁK 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27, 

Jlz egyházművészet és a modern művészeti 
áramlatok. 

A kath. Anyaszentegyház dogmái, tanítása és 
hagyományai nincsenek folytonos változásoknak alá-
vetve; ezek az isteni alapelvek képezik az emberiség 
fejlődésében az állandó, örök kulturtényezőket, a 
melyek minket az élet folyton változó forrongásain 
át a főcélra, a földi meg nem ingó boldogságra s 
egyúttal a földöntúli örök üdvre vezérelnek. 

Az Egyház, tekintve e rendeltetését, a művészetek 
változó áramlataiból és alkotásaiból mindenkoron 
azokat emelte át saját magasabb céljainak szolgá-
latába, melyek a forgandóság jellegét legkevésbbé 
viselték homlokukon, a hitélet és állandóság tipusát 
pedig a lehetőleg leghűbben jut tat ták külső kifeje-
zésre. Mindazt, a mi a művészetek tág bi rodalmában 
életre fakadt, az Egyház folytonfolyvást éber szemmel 
kisérte és ellenőrizte; a magasra törekvő, a nagy 
eszmékért küzdő igaz művészetet a legmelegebben 
pártolta és istápolta, a mérges és káros kinövéseket 
ellenben egyházi köreitől, főleg templomaitól a hosszú 
századokon át következetesen távoltartotta. 

Már a «Beligio» mult számában Egyházművé-
szeti Tanfolyamunkról írt rövid Bevezetőnkben meg-
emlékeztünk azon nagyszabású intézkedésekről, a 
melyeket a dicsőn uralkodó X. Pius pápa az egyházi 
művészetek érdekében elrendelt. Ép e szempontból 
melegen üdvözöltük a nemsokára megnyílandó Egy-
házművészeti Tanfolyamunkat , mint a mely hivatva 
lesz a pápa nemes szándékait nálunk is érvényre 
juttatni. 

E világos szándékokról különben személyesen is 
meggyőződhettünk, midőn a Szentatya az 1908. október 
18-án kegyesen engedélyezett magánaudiencián 
szivünkre kötötte a lehetőleg legnagyobb erőkifejtést 
az egyházi művészetek érdekében ; egyúttal óva-óvott 
a je lenkor összes művészeti áramlatainak elhamar-
kodott és eléggé meg nem választott felkarolásától. 
Az említett magánfogadtatáson a pápa e szavakat 
intézte e sorok írójához : «Fac quod potes in fovenda 
arte Christiana; ars moderna non aedificat, neque 
elevat, non in pictura, non in sculptura, sed neque 
in architectura ; regrediamur i taque ad bonam, 

exprobatam prist inam artem». «Tégy meg tőled kitel-
hetőleg mindent, hogy a keresztény művészet ügyét 
előbbre v idd; a modern művészet nem szolgál sem 
lelki épülésünkre, sem belső felbuzdulásunkra, nem 
a festészetben, nem a szobrászatban, de még az épí-
tészetben sem. Tér jünk tehát vissza a régi, kipróbált 
keresztény művészethez.» S e tételeket még többféle 
változatban erélyesen hangsúlyozta. 

Fölösleges volna tehát ezen óhajokkal szemben 
Egyházművészeti Tanfolyamunk fontosságáról még 
tovább is szólnunk, főleg miután a lapokban is 
közzétett programúiból meggyőződhettünk, hogy mind 
az egyházi szellem, mind a művészeti szakismeret 
szempontjából kiváló papi egyének hivattak meg 
első sorban a kurzus vezetésére. E helyett szabadjon 
az alkalmat felhasználnom, hogy mint a bécsi és 
és olmützi egyházművészeti kurzusok egyik előadója, 
ottani tapasztalataimról, egyházművészeti je lenünk 
előnyeiről úgy mint hátrányairól és veszélyeiről egyet-
mást fölemlítsek. 

Melyek a modern művészetnek általában leg-
jel lemzőbb vonása i? A modern művészet, igazat 
szólva, jelenleg még a teljes forrongás s tádiumában van; 
apodiktikus vonásokkal azt jellemezni még nagyon 
is elhamarkodott munka volna. De amint eddig is 
létrejött első nagyobb alkotásaiból máris levon-
hatjuk, két fő ismertető vonással szökellik szemünkbe: 
a modern művészet a szerkesztésben, a konstruk-
cióban lehetőleg a legnagyobb egyszerűségre törek-
szik s a kivitelben a kitelhetőleg legjobb anyagot 
alkalmazza ; másrészt a művész számára a lehetőleg 
legnagyobb szabadságot és függetlenséget veszi 
igénybe. 

1. Ha az első karaktervonást az egyházi művé-
szetnél kutatjuk, látjuk, hogy a templomépítészetet 
illetőleg a modern műépítészek ott vették fel a 
munkát , olt kapcsolódtak a múltba a legszívesebben, 
a hol aránylag a legegyszerűbb konstruktív ténye-
zőkre akadtak. Ilyen volt első sorban a kora román 
periódus, a mely hazánkban, az ország nyugati felében 
kereken kifejezve 1000 —1150-ig tartott, a külföldön 
félszázaddal hamarább tette meg útját. Nem tagad-
hatjuk, hogy a hol a modern építész az egyszerű-
séget templomi alkotásain e kor építészeti ténye-
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zőivel és felfogásával kapcsolta egybe, elismerésre-
méltó alkotásokkal találkozunk. München, a modern 
művészeti forrongás egyik gyűjtőpontja, az utolsó 
öt év alatt há rom ily modern román templomot 
emel t : a Sz. Maximilián (Miksa)-templomot, a melyet 
Schmidt Henrik báró tervezett az archaikus byzanci-
román stil szellemében; a Szent-Anna-templomot 
Seidl Gábor tanár tervei szerint, a ki a mainzi dóm 
szemmeltartásával a XI. század végén uralkodó Ízlés-
ből indult k i ; végül a Szent Rupert-templomot, a 
melyet ugyancsak Seidl tanár a római S. Stephano 
Rotondo eszméjéből kiindulva központi centrális szer-
vezettel alkotott meg. 

Hogy mennyire kedvelik a külföldön messze-
tájt a kora román stil egyszerű konstruktiv tényezőit 
s mily szerencsével sikerült azokat az új idők szelle-
mével megegyeztetniök, bizonyítják még a Szent-Pál-
templom Raselben Curjel és Moser terve szerint, a 
Jubileumi templom a máris kész Erzsébet-kápolná-
val Bécs II. kerületében, Kristein Ágoston vezetése 
alatt, az Epiphania- templom Berlin-Charlottenburg-
Westendben Kröger I. szerint, a München-Schwabing-
ban emelkedő Salvator-templom Fischer T. szerint stb. 
Lásd ez utóbbi templomok képeit «P. Albert Kuhn 
O. S. B., Moderne Kunst- und Stilfragen. Benziger, 
Einsiedeln 1910. Gr. 8°. 94 SK. 4 Kronen 60 H.» rövid 
füzetben, a mely a modern művészet fejlődéséről és 
irányairól többet és világosabbat mond vastag köte-
teknél. 

Hogy a modern gót templomi építkezés — bár 
gyérebben s nem is oly egyszerű tényezőkkel — szin-
tén figyelemreméltó alkotásokat mutat fel, azt pl. a 
müncheni új, Szent-Pál-templom Hauberisser tanár 
terve szerint kitűnő térkihasználatával fényesen bi-
zonyítja. 

Sok tekintetben, leginkább egészségügyi szem-
pontokból ügyeimet ébresztettek azon u jabb temp-
lomok is, a melyek a renaissanceba kapcsolódnak. 
Ilyenek volnának a bécsi XIII. kerületi Steinhof-temp-
lom Wagner Ottó tanár terve szerint ; a bécsi XI. kerü-
leti épülőfélben levő központi temetői templom Hegele 
Miksa terve szerint s a tervbevett Bécs-Wähl ing 
IX. kerületi templom. Ez utóbbi alkotások, bár az 
építőanyag szempontjából mintaszerűek, a templomi 
típust tekintve még nagyon is a forrongás stádiumát 
mu ta t j ák ; a nép gyakran találó szava az utóbbit 
«Gasometer» névvel jellemezte, az előbbieket «Kunst-
gewerbehalle»-hoz hasonlította. 

2. Sokkal kiválóbb megfigyelést és óvatosságot kö-
vetel az egyházi körök, főleg hatóságok részéről a 
modern művészetnek m á r fentebb jelzett második 
karakterisztikus jel lege: a művészek teljes szabad-
sága és függetlensége. S e helyütt elsősorban a szob-
rászat és festészet alkotásairól, belső értékéről, pszi-
chológiai irányáról, szóval lelkéről kell megemlékez-
nünk. 

E téren a mai művészek nagy száma nem kap-

csolódik a mult alkotásaiba, hanem saját bensejük-
ből indulnak ki s annak, a mi bennük él, adnak 
hol szobraikkal, hol festményeikkel élő alakot. 

A ki azonban napja inkban csak némileg is be-
tekintett a művészeti iskolákba, főleg a külföldi mű-
technikai akadémiákba s az ottani független, mond-
juk anyagelvű szellemet megfigyelte, az csakhamar 
átlátja, hogy pusztán a modern művészi kiképzés 
nyomán vajmi kevés műtermék fog egyszersmind 
egyházművészeti szempontból beválni s templomi 
használatra a keresztény buzgóság és istenesség eme-
lésére alkalmasnak bizonyulni. Hogy is lehelje be 
a modern művész kezének alkotásaiba azt a maga-
sabb szellemet, a mellyel ő maga sem bir, sőt a 
mellyel nem ri tkán saját életiránya homlokegyenest 
ellenkezik ? Sőt e szellem beszivárog nem ritkán még 
egyházi műcégeinknek a legjobb szándékkal szer-
kesztett képes katalógusaiba is, a hol az igazán lel-
ketemelő műképek mellett bizony elég gyatra terme-
lést, sőt a hitélet szempontjából el nem fogadható 
számot találunk. 

Azért is a kellő ellenőrzés és óvatosság, főleg oly 
műképek vagy műszobroknál, a melyeket templomi 
használatra rendelünk, főbenjáró súlyos lelkiisme-
reti kötelesség. 

Ezt a cenzúrát az Egyház nem napja inkban hozta 
be, hanem századok óta apostoli jogainál és kötel-
meinél fogva még a legnagyobb művészekkel szem-
ben is gyakorolta. Ki ne tudná, hogy Michel Angelo 
világhírű freszkoképét, a Sixtina-kápolna Utolsó í té-
letét, az óriási kép befejezése után néhány évvel ké-
sőbb III. Pál pápa parancsára épen az egyházi illem 
szempontjából nem épen kis mérvben megváltoztat-
ták. Raffael pedig mindenkor különbséget tett az 
oltárra szánt magasztos nagy képei és a magáncsalá-
dok számára festett kedves ihletű Madonnái között. 

Ez okból hangsúlyozta X. Pius pápa az 1907. 
december 12-ikéről keltezett körrendeletben az egy-
házmegyei művészeti bizottságok életbeléptetését, hogy 
általok a plébániáknak, a híveknek módot nyújtson 
a vallási méltó műtárgyak és műalkotások minél 
könnyebben és biztosabban já ró megrendelésére és 
beszerzésére. 

Enemű bizottságok m á r többfelé régebben sza-
bályos pontossággal működnek. Hogy csak a szom-
szédba pillantsunk, Felső-Ausztriában Linzben a 
«Diözesan-Ivunstverein» ez évben fennállásának már 
51 évét éli s havi folyóiratuk, «Christliche Kunstblät-
ter. Organ des Linzer Diözesan-Kunstvereines. Redi-
giert von Canonicus Dr. B. Scherndl. 1910. 51. Jahr-
gang. Preis 3 Kronen» minden egyes számában ott 
találjuk a «Tätigkeit des Diözesan-Kunstvereines. 
Ausschuss-Sitzung» rubr ika alatt a lefolyt hónapra 
eső összes templomi építkezések, javítások, ú j alko-
tások, beszerzések lajstromát az érdekes műszaki 
bírálattal, a mely azok megvalósítására egyszersmind 
a megelőzőleg szükséges egyházi engedélyt és a kellő 
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útmutatásokat, helyenkint tilalmat is tartalmazza. 
Hasonló régibb egyházmegyei műegyletek léteznek 
Wien, Graz, Innsbruck, Prag stb. városokban. 

Másrészt a művészeknek sem tehetünk nagyobb 
szolgálatot, mint ha látva, hogy templomi célokra 
megfelelő jeles műtárgyakat alkottak, őket az egy-
házmegyei bizottságok révén messzebb körökbe ajánl-
juk. A tapasztalat bizonyítja, hogy egy sikerült oltár-
kép vagy szobor tíz ujabb megrendelést von maga 
után, ha azt a sajtó útján képpel és rövid egyházi 
ajánlattal ismertetjük. 

Zárószóul tehát csak azon hő óhajunknak adunk 
kifejezést, hogy a most először megnyilandó Egyház-
művészeti Tanfolyam minél több pártfogónak örvend-
hessen s egyúttal erélyesen hozzájáruljon egyházi 
művészetünk nagyobbmérvű felvirágoztatásához. 

Velics László S. J. 

Az ókori keresztény-latin líráról. (IH. 
E két szellem teljes eggyéforrását mutat ja nagy-

szabású és sokoldalú költészete is, melynek csak 
egy kis része — a Liber Cathemerinon — tartozik a 
líra körébe.1 E himnuszokban világosan jelentkezik 
Szent Ambrus hatása jelentkezik főleg a didaktikus 
és szimbolikus hajlandóságban, különösen legelső 
himnuszaiban, melyekben a jambusi dimeter gyakori 
használata is az ambróziánus himnusz hatására vall. 
De mennyire más mégis, mint Szent Ambrus! Egy 
nagy, önálló, a római irodalomban valóban szokat-
lanul hatalmas egyéniség nyilatkozik itt meg előttünk. 
Megvan nála is a keresztény tartalom, megvan a 
legművészibb klasszikus metrumoknak, a népies 
ritmikának, sőt önalkotta versszerkezeteknek nagy 
változatossága és egy Horatiusénak sem engedő 
lormaművészet. De sokkal több van ennél. Pruden-
tius nemcsak keresztény és római : Prudentius a 
délvidék fia, Hispániában született és ott töltötte 
élete nagy részét. A délvidéki ember nagy érzékeny-
ségét, izgékonyságát, fantáziáját, szenvedélyességét 
vitte bele költészetébe, egy minden eddigi római és 
keresztény költőtől különböző, egészen új és gazdag 
költői egyéniséget. 

Ez költészetének újsága és értéke. Az a «teremtő 
szabadság» érvényesül minden himnuszában, melyről 

1 Legtöbben ideszámítják a Liber Peristephanon mártír-
himnuszait is (Sixt, Puech, Dreves stb.). Ez azonban, tekintve 
e himnuszok epikai (legendai-baltadai) jellegét, nem látszik 
indokolhatónak. Prudentius többi munkái részben didak-
tikusak, mint az Apotheosis (Krisztus isteni természetéről), 
a Hamartigenia (a rossz eredetéről, a marcionisták ellen) 
és a L. Dittochaeon, mely a Biblia eseményeit adja négysoros 
distichonokban (bőven tárgyalja Révay József: A Pruden-
tius-féle Dittochaeon. Egyet. Philol. Közi. 1910. l.,2.,3. szám) 
részben allegorikusak, mint a Psychomachia, (az erények és 
bűnök küzdelméről), mely a nyugati költészet első alle-
góriája, — részben polemikusak, mint két könyve Contra 
Symmachum. 

Ebért beszél.1 Helyesen vették észre többen, hogy 
Szent Ambrus klasszikus lírájával szemben Pruden-
tius költészete a legszorosabban vett romantika szi-
liében tűnik fel, annak minden jellemző erényével 
és jellemző hibájával. Valami eddig ismeretlen erő és 
színgazdagság van benne, a képzeletnek olyan (sok-
szor a túlságig menő és a harmóniát is megbontó) 
csapongása, a mely hallatlan az aurea mediocritas 
költészetében. A fenségre és a gyengédségre egyfor-
mán megtalálja a hangot. A ragyogó leírásokhoz ép 
oly jól ért, mint a kevés szóval sokat mondás m ű -
vészetéhez. Álljon itt néhány kiszakított versszak. Egy 
reggeli himnusz kezdete : 

Nox et tenebrae et nubila 
Confusa mundi et turbida, 
Lux intrat, albescit pólus, 
Christus venit : discedite. (II. 1—4.)2 

Vagy a Hymnus omnis horae-ból néhány vers : 

Da puer plectrum, choreis ut canam fidelibus 
Dulce carmen et melodum, gesta Christi insignia : 
Hunc camena nostra solum pangat, hunc laudet Iyra. 

Corde natus ex parentis, ante mundi exordium, 
Alpha et S cognominatus, ipse fons et clausula 
Omnium, quae sunt, fuerunt, quaeque post futura sunt. 

Ipse jussit et creata, dixit ipse et facta sunt, 
Terra, coelum, fossa ponti, trina rerum machina, 
Quaeque in his vigent sub alto solis et lunae globo. (IX. 

1 - 3 , 10—15.)» 

Vagy a remek, bár kissé elnyújtott Hymnus ad 
exsequias defuncti-ból : 

lam maesta quiesce querela, 
Lacrimas suspendite matres, 
Nullus sua pignora plangat, 
Mors haec reparatio vitae est. 

Quidnam sibi saxa cavata, 
Quid pulchra volunt monumenta, 
Nisi quod res creditur illis 
Non mortua, sed data somno. 

Nunc suscipe terra fovendum, 
Gremioque hunc accipe molli. 
Hominis tibi membra sequestro, 
Generosaque fragmina credo. 

i Id. m. 
3 Ej és homály, nehéz ködök, 

Setét, gomolygó fellegek, 
Az ég fehérlik, jő a fény, 
Krisztus közéig : távozzatok ! 

3 Lantot énnekem, fiú, hadd énekelje hű dalom 
Édes ének lágy szavában Krisztus égi tetteit : 
Öt, csak őt dicsérje lantunk, őt dalolja énekünk. 

Atyja szive szülte őt a születő világ előtt. 
Mindenekben, a mi van, mi volt s mi még csak eljövend, 
O a kezdet, ő a vég is : alfa és az ómega. 

O parancsolt és levének, szóla ő és létre kelt 
Létezők hármas világa : föld s az ég s tengerár, 
S mind, mi csak mozogva bennünk él a nap s a hold alatt. 
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Animae fuit haec domus olim, 
Factoris ab ore creatae. 
Fervens habitavit in istis 
Sapientia principe Christo. (X. 30., 14.,32., 33.)1 

Vagy az aprószentekről szóló híres strófákból : 

Salvete flores martyrum, 
Quos lucis ipso in limine 
Christi insecutor sustulit, 
Ceu turbo nascentes rosas. 

Vos prima Christi victima, 
Grex immolatorum tener 
Aram ante ipsam simplices 
Palma et corona luditis. (XII. 125—132.)2 

Világosan látszik e szemelvényekből, milyen 
irányban fejlődött tovább a himnusz Prudentiusnál. 
Világosan látszik az is, mennyire különbözik Szent 
Ambrustól. Szent Ambrus inkább római, Prudentius 
spanyol. Szent Ambrus bensőségesebb, komolyabb, 
Prudentius lelkesebb, szenvedélyesebb. Szent Ambrus 
szigorú, komoly, Prudentius gyengéd. Szent Ambrus 

1 Szűnjél, szomorú panasz immár, 
Hagyjátok, anyák, el a könnyet, 
Ne sirassa ma senki se sar já t : 
E halálban az élet újul meg. 

Mit akarnak a vájtszivü sziklák, 
Mit akarna a síron az emlék, 
Ha nem azt, hogy a hamvakat öble 
Nem holtan : aludni fogadja. 

S most föld, te fogadd az öledbe, 
Lágy kebled ölelje szelíden. 
Neked emberi testet adunk ma, 
Öleden szent hamvakat őrzöl. 

Léleknek a lakhelye volt ez, 
A Teremtő ajka lehéé. 
Lobogón hevítette a lelket 
Krisztus fejedelmi igéje. 

3 Mindszenty rímes fordításban : 
Üdvözlégy kis martyr-sereg ! 
Kiket a váltság hajnalán 
Letört az üldöző pogány, 
Mint gyönge rózsát a szelek . . . 

Ti Krisztusért lehulltatok, 
Elsők és még oly zsendülök, 
Kik ott is az oltár előtt 
A pálmalombbal játszotok ! 

A himnusz e része a Breviáriumban is megvan az Apró-
szentek officiumában (Ad Laudes). Ugyanott van (Ad Matut.) 
az Audit tyrannus anxius kezdetű rész, mely ugyané himnusz 
93—100. és 133—136. soraiból áll. — Prudentiusból való még 
a Breviáriumban az Ales diei nuntius kezdetű himnusz 
(Cath. I. 1—8, 81-4 , 97—100. Fer. III. ad Laud.), — a Lux 
ecce surgit aurea kezdetű (Cath. II. 93—109. (az első strófa 
némi változtatással), Fer. V. ad Laud.), — a Nox et tenebrae 
et nubila (Cath. II. 1—8, 48-9 , 52, 57, 59—60, 68. Fer. IV. ad 
Laud.), — az O sola magnarum urbium (Cath. XII. 77—80, 
5 - 8 , 61-4 , 60—72. In Epiph. Dni. ad Laud.) — és a Qui-
cunque Christum quaeritis kezdetű (Cath. XII. 1—4, 37—44, 
85—8. In Transflg. N. I. D. C. ad Vesp.) 

egyszerűbb, Prudentius színesebb, ragyogóbb. Szent 
Ambrus kereszténysége inkább az értelemé, Pruden-
tiusé a szívé, a fantáziáé. Mai értelemben Szent Ambrus 
himnusza óda, Prudentiusé rapszódia. Prudentius a 
himnuszt kissé terjengőssé, kevésbbé egyszerűvé, de 
egyszersmind szabadabbá, ragyogóbbá, lelkesebbé, 
egyénibbé és mindenesetre művészibbé tette. És — 
mint Boissier is hangsúlyozza1 — kétségtelenül övé 
egy eredeti és erős költői egyéniségben a keresztény 
és római szellem teljes és művészi egységgé való 
olvasztásának érdeme. 

Szent Ambrus és Prudentius pályájához hasonlít 
a IV. század harmadik kiváló költőjének, Szent Pau-
linusnak élete is (353—431.). O is előkelő, szenátori 
családból született és a leggondosabb római neve-
lésben részesült. Tanítója, mestere és később barátja 
volt Ausonius, a híres rétor és költő, a kihez hálás 
szeretettel és bizalommal ragaszkodott mindvégig. 
«Nevelést, tudást, mindent neked köszönhetek. Beszéd, 
hír, méltóság diszét. Ki fölneveltél, istápoltál, oktatál, 
Atyám, tanítóm, mesterem» — írja neki egy költői 
levelében.2 Mily lelkes hive volt a klasszikus iro-
dalom hagyományainak, néhány ifjúkori verse is 
mutatja. Állami szolgálatba lépve, csakhamar Cam-
pania helytartójává lett, majd visszavonulva élt bir-
tokain, igazi római «otium literarium»-nak. Nagy csa-
ládi szerencsétlenségek érik és hosszú lelki küzdelem 
után művelt és gyengédlelkű feleségével, Theresiával 
együtt lemond a világról, kereszténnyé, majd pappá 
lesz, vagyonának nag}' részét a szegényeknek osztja 
és Nolába vonul, ifjúkorától választott védőszent-
jének, Szent Félixnek sírjához, kinek ünnepét minden 
évben himnusszal ünnepli. Ausoniusnak, ki szemrehá-
nyásokat tett neki fordulásáért, nyiltan feltárja lelkét. 

Oktalan embernek nézzen bár mind, a ki mást hisz, 
Nem bánom, csak az égnek örök fejedelme találjon 
Bölcsnek. Az emberi lét tovatűnő, gyenge, mulandó, 
Hirtelen alkonyodó s Krisztus nélkül : hamu, árnyék.3 

Nemsokára püspökké választják és mint a keresz-
tény élet mintaképét csodálják mindenfelé. Barát-
ságban állt és levelezett Szent Ágostonnal és Szent 
Jeromossal. — Költészetének tekintélyes részét a Szent 
Félixhez intézett tizenhárom «carmen natalicium» 
alkotja, melyek azonban nem mindig tisztán lírai 

1 »L'originalité du grand poète de ce temps, de Prudence, 
est d'être à la fois classique et chrétien, et d'être avec 
aisance, sans effort, comme naturellement, d'unir des qualités 
qui semblaient s'exclure, de faire des vers antiques sur des 
sujets nouveaux, sans que l'idée gêne le style, on que le 
style altère l'idée.» G. Boissier: Les origines de la poésie 
chrétienne. Revue des deux mondes. XLV. III. 59. 1. 

2 «Tibi disciplinas dignitatem litteras, Linguae togae 
famae decus, Provectus altus, institutus debeo, Patrone prae-
ceptor pater» (Carm. X. 93—6.) 

3Stultus diversa sequentibus esse 
Nil moror, aeterno mea dum sententia regi 
Sit sapiens. Breve, quicquid homo, est «est», corporis aegri, 
Temporis occiduiet sine Christo pulvis et umbra. (X. 286—9.) 
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jellemûek. Rajongó szeretettel ünnepli védőjét, a kinek 
annyit köszönhet és a kiről minden évben újra meg 
ú j ra annyit tud mondani . Különösen szép némelyik 
himnusz kezdete. Ilyen például az ötödiké: 

Tempora temporibus subeunt, abit et \enit aetas; 
Cuncta dies trudendo diem fugit et rotat orbem ; 
Omnia praetereunt, sanctorum gloria durât 
In Christo, qui cuncta novat, dum permanet ipse.1 

(XVI. 1 - 4 . ) 

Pompásan sikerültek zsoltár-parafrázisai, me-
lyekkel a keresztény költészet egy kedvelt műágának 
lett legelső képviselője. El já rásmódjának szemlélte-
tésére legyen itt a második zsoltár kezdete. 

Cur gentes fremuere et inania cur meditati 
Sunt propuli? Adstiterunt proceres cum regibus acti 
Adversum dominum et Christum vesana frementes : 
Vincula rumpamus, juga discutiamus eorum. 
Qui manet aeterno totis moderamine coelis, 
Inridebit eos justaque loquetur in ira. (VIII. 1—6.) 

Érdekesek Ausoniushoz írt versei, melyek élén-
ken feltüntetik az új érzésektől lobogó és nagy 
gondolatokkal eltelt keresztény-római szellem és az 
üressé vált, már jó formán csak a formák sablon-
jaihoz ragaszkodó pogány római hagyomány óriási 
különbségét. Ugyancsak a pogány irodalom egy 
kedvelt műfa já t mutat ja be a kereszténység fényében 
megtisztultan Epi thalamiuma is. De talán egész köl-
tészetében legkedvesebb, legköltőibb az a pár sor, 
a mely feleségéhez írt egy költeményének bevezetését 
teszi. íme az eleje: 

Age, jam precor, mearum 
Comes inremota rerum, 
Trepidam brevemque vitám 
Domino Deo dicemus. 
Celeri vides rotatu 
Rapidos dies meare 
Fragilisque membra mundi 
Minui perire labi. 
Fluit omne quod tenemus, 
Neque fluxa habent recursum, 
Cupidas vagasque mentes 
Specie trahunt inani.2 

Költőiségre e sorokhoz foghatót az egész római 

1 Száll az idő sebesen, jönnek s tovaszállnak az évek, 
Nap napot űz nyomon, egyre keringve körútja gyűrűjén, 
Elmúlik minden, csak a szentek fénye öröklő 
Krisztusban, ki újít mindent s maga megmarad egynek. 

2 Jöszte kérlek, életemnek 
Válhatatlan sorsosa, 
Ezt a röpke életet, 
Jöjj, ajánljuk Istenünknek ! 
Nézd, keringve gyors iramban 
Száll a fürge nap tova : 
Minden e muló világon 
Romlik, omlik, hull, enyészik. 
Minden, minden elfolyik, 
És ha elfolyt, vissza nem tér. 
Hajh, hiú árny csalja lelkünk 
Fönnesengő vágyait ! 

(A Hartel-féle legjobb kiadásban, az Appendixben. I. 1—12.) 

költészet nagyon-nagyon keveset mutathat fel. Ezek 
talán legigazabban muta t ják be Paulinus lelkét. 
Egyénisége talán még jobban megnyilatkozik köl-
tészetében, mint Prudentiusé és líraibb is, mint azé. 
Egyszerűbb nála és közvetlenebb és nem áll mögötte 
ízlésben és — ha sokkal kevésbbé változatos is — 
formai művészetben sem. De egészben véve sokkal 
kisebbszerű költői egyéniség Prudentiusnál. Az ő 
világa szelid lemondás, merengő reflexiók, benső-
séges szeretet. Távol van tőle a hispániai költő 
képzeletének korlátokat nem ismerő szabadsága, 
színeinek kifogyhatatlan gazdagsága, érzéseinek kitörő 
ereje, gondolatainak áradó bősége. Minden szenve-
délyesség távol van tőle.Prudentiusnál talán kedvesebb, 
de egyhangúbb és színtelenebb is. Költészete, egész 
egyénisége olyanformán tűnik fel Prudentius mellett, 
mint ná lunk Vörösmarty oldalán Bajza költészete. 

Az utolsó ókori keresztény-latin himnuszköltő 
Coelius Sedulius, az V. század első feléből. Eletéről 
nagyon keveset tudunk. Itáliában született, i f júkorában 
valószínűleg világi tanulmányokat folytatott és később 
pappá lett. Sedulius tulajdonképen nem is számít-
ható a lírikusok közé. Főművén, az Úr csodáiról írt 
hexameteres Carmen Paschale öt könyvén kívül írt 
ugyan két himnuszt is, de ezek sem igazi lírai köl-
temények. Az egyik egy dist ichonokban írt d idak-
tikus-epikus vers az Ószövetség typusairól, a másik 
pedig Jézus Krisztus életét dolgozza fel j ambikus 
dimeterekben. E hosszabb himnusznak két része is 
belekerült a Breviáriumba, az A solis ortus cardine1 

és a Hostis Heródes impie2 kezdetitek. Carmen 
Paschalejának nem egy sora szerepel mint ant iphona 
és responsorium, egy kis része pedig, a Salve sancta 
parens kezdetű, a Misekönyvbe is belekerült, mint a B. 
Sz. több miséjének introitusa (pl. in festő Visitationis, 
Nativitatis B. M. V). — Sedulius sokat tanult előzőitől, 
különösen Szent Ambrustól és nem mutatkozik 
méltatlan tanítványuknak. Főereje a formában van, 
mely bámulatos könnyedséggel folyik nála. Kifejezés-
módjá t valami erős tömörség tünteti ki. Ezt látjuk 
híres karácsonyi h imnuszában is: 

A solis ortus cardine 
Ad usque terrae limitem, 
Christum canamus principem, 
Natum Maria Virgine. 

Beatus Auctor saeculi 
Servile corpus induit : 
Ut carne carnem liberans, 
Ne perderet, quos condidit.3 

1 In Nativ. Dni ad Laud. 
2 In Epiph. Dni in I. Vesp. 
(A Breviáriumban az első sor így hangzik: 

Crudelis Heródes, Deum . . . ) 
8 Naptámadat mesgyéitől A boldog Ur, az Alkotó, 

A föld végső határáig Magára szolga-testet ölt, 
Krisztust dicsérjük, a királyt, A testet hogy test mentse meg, 
Szűz Máriának gyermekét. S kit alkotott, ne vesszen el. 
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Egészben véve rászolgált arra a nagy tiszteletre, 
melyben a középkor folyamán részesült. Verstechni-
ká jában különben erősen érezhető már a hangsúly 
benyomulása a metr ikába és feltűnően sokszor hasz-
nálja a r ímet ; mindezek m á r muta t ják az átmenetet 
a középkorhoz. 

* 

A keresztény-latin költészetnek ez a futólagos 
áttekintése is már magától elitéli azt a teljesen téves 
nézetet, melynek még mindig akadnak vallói, hogy 
az ősi római kultusz bukásával a római irodalom 
is véget ért. Ezek a keresztény-latin irodalmat csak 
valami féligmeddig korcs mellékhajtásnak tekintik. 
Ez a felfogás épen olyan kevéssé indokolható, mint 
a keresztény auctoroknak az iskolában való teljes 
mellőzése. A kik e tévedésbe beleesnek, azoknak 
nincs érzékük az irodalmi fejlődés iránt. A keresztény-
latin költőket, — hogy csak a prózánál sokkal 
kevésbbé gazdag költészetnél marad junk — élték 
tekintetében sem lehet lekicsinyelni. Önállóságuk, 
eredetiségük is mindenesetre van akkora az arany-
korral szemben, mint az aranykor költőié a görö-
gökkel szemben. — A római költői szellem nem volt 
alkotó. Csak idegen hatásra teremthetett nagyot. Az 
első hatást, az első újjászületést a görög i rodalomnak 
köszönhette. A második újjászületést, mely az elsőnél 
nem kisebb fontosságú, a kereszténység teremtette 
meg. A megifjuló római i rodalomra ráillettek Szent 
Hilarius himnuszának szép szavai: 

Ujjászülettem ! Boldog élet reggele ! 
Keresztény lettem, új törvénynek hódolok.1 

Sík Sándor. 

J^yitra püspökei a XVI. században. (in.) 
Lemondása idejét pontosan megállapítani nehéz, 

1556. jan. 20-án még püspök volt, ezt bizonyítja a 
közös pénzügyi levéltárban található királyi rendelet, 
mely még Thurzó Ferenc püspökhöz van cimezve.2 

1557. augusztus 31-én kelt királyi leirat m á r csak 
mint kamarai elnökhöz szól, itt említés történik, 
hogy pályát változtatott.3 A király kegyes soraiból 
következik, hogy Thurzó nem apostatált még, de 

1 Renata sum, o vitae laeta exordia, 
Novisque vivo Christiana legibus. (II. hymn.) 

2 14, 341. fasc. Hung. K. p. 1. 1556. Befehl des Königs 
Ferdinand an den Neutraer Bischof Franz von Thurzó, dass 
er sich gegen die Königin Maria wegen Inhaltung des Schlos-
ses Orava verschreiben soll. — Pressburg 20. jan. 1556. 

3 1557. aug. 31-én Árva vára átíratása, továbbá az árvái 
főispánság, valamint Liethava vára adományozása ügyében 
Ferdinand király felel Thurzó Ferenc kamarai elnök (tehát 
már nem püspök) folyamodására. A többi közt ezek talál-
hatók : «Erstlichen und so will die umbfertigung deren habun-
den Verschreibung umb das Schloss Orava anlangt, welche 
du von desswegen begeerst, das du deinen geistlichen in den 
weltlichen und änlichen Staudt nunmeer verkhert hast, darein 
bewilligen wir gdist, und wellen, das die umbfertigung 
beschehe und gestellt werde. — 14, 341. fasc. Hung. K. p. 1. 

már nős volt, mert a vallásához hiven ragaszkodó 
I. Ferd inand nem írta volna «bewilligen wir gnädigst». 
Első felesége Kosztka Borbálya, — Miklósnak Hrussój ' 
Annától született leánya volt, kivel Liethava (most 
Lithva-mező, Trencsén m.) várát kapta és a lakoda-
lom is ott tartatott 1556 «circa festum Joannis»,1 talán 
júniusban, a mint azt a volt trencséni barátok föl-
jegyzéseinek 189. lapján találjuk.2 Ezen házasság 
gyermektelen volt, a feleség nemsokára meghalt, 
ekkor Thurzó Zrínyi Katalint a szigetvári hős, Zrínyi 
Miklós gróf leányát vette el, ez utóbbi házasságból 
született Thurzó György, a nagyhírű nádor. 

Katholikus intelligenciánk e kérdésben csak a 
protestánsok alapnélküli állításait ismeri, egyetlen 
katholikus szépirodalmi folyóiratunkban, az «Elet» 
folyó évi 112. oldalán Petrik Albert is homályosan 
ír, mi igen alkalmas a félrevezetésre, midőn azt 
m o n d j a : «A XVI. század közepén bethlenfalvi Thurzó 
Ferenc, a protestánssá lett nyitrai püspök szerezte 
meg Árva várát», mert mikor Thurzó protestánssá 
lett, akkor m á r püspök nem volt. Hogy Thurzó 
Ferenc püspökségéről lemondott és megnősült, ezzel 
nem vétett volna egyháza ellen, mert legföljebb csak 
kisebb rendjei voltak, ezek pedig sem bontó, sem 
tiltó házassági akadályt nem képeznek. Fölszentelve 
nem volt, ezt állítják legkomolyabb kath. történet-
tudósaink : Karácsonyi,3 Wenzel,4 Vagner József,5 

Knauz,0 Dedek Crescens7, Vurum,8 a kik állításaival 
szemben ellenfeleinknek egyetlen megbízható érvük 
nincsen, állításukat bizonyítani nem tudják. 

Megfejthetetlen azonban a másik kérdés, miért 
lett Thurzó Ferenc protestánssá, mer t mint föntiek-
ből látjuk, hogy megnősülhessen, nem volt szükség 
hitehagyásra, a mely sokak romlásának oka és al-
kalma lőn. 

Thurzó Ferenc hithagyása sokakat megingatott 
hitében, azonban Nyitra város területén a reformáció 
nagyobb nyomokat nem hagyott ; a nyitrai viszonyok 
legalaposabb ismerője, Vagner József, ezeket mond ja : 
«A nyitrai püspököknek, mint egyszersmind földes-
uraknak nemcsak joguk, hanem kötelességük is volt 
birtokaikon a hit egységét fönntar tani s az ú j tanok 
terjedését a főpásztori gondjukra bizott hivek köré-
ben megakadályozni. Ez okból idejekorán alkottak 
szabályrendeleteket, melyeknek üdvös voltát a város 
elöljárósága, m á r csak a polgárok közötti béke és 

1 Nota : Circa festum Joannis transibant hac multi, qui 
ut Ratiocinans [templomgondnok] habet : «k panu Biskupu 
Nitranskemu na svadbu», anno 1556. (A nyitrai püspök úr 
lakodalmára.) Trencséni levéltár 489. 1. 

2 Karácsonyi I. m. 102. L 
3 Wenzel. L m. 1. 
4 Vagner I. m. 19. 1. 
6 Knauz I. m. 73. 1. 
6 Nyitramegye monographiája 669. 
i Vurum I. m. 327. 
8 Vagner József: Adatok a nyitravárosi plébániák tör-

ténetéhez, 19. L 
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egyetértés fönntartása érdekében is, szívesen elismerte 
s azoknak végrehajtásához segédkezet nyújtott. E sza-
bályok értelmében nős vagy nőtlen protestáns férfiú 
a város területén ál landóan le nem telepedhetett. 
Még Thurzó Ferenc is, a semmiféle püspöki jog-
hatósággal nem birt névleges főpásztor, meghajolt 
ezen állásából kifolyó kötelesség előtt és legalább 
külsőleg nem kedvezett a protestantismusnak mind-
addig, míg a püspöki széket . . . el nem hagyta.»1 

A zilált viszonyok rendezése az utód feladata 
lőn, a ki Abstemius, másként Bornemissza Pál elűzött 
erdélyi püspök volt, már 1557-ben elfoglalta a nyitrai 
püspökséget. A XVI. századbeli magyar főpapok között 
első helyet foglalta el a tehetséges, nagyműveltségű 
férfiú, sokat tanult, olvasott, sok nyelvet beszélt. 
Az akkori kor szokása szerint családi nevét nem 
használta, hanem Abstemiusnak nevezte magát. 

Kora i f júságában I. Ferdinand titkára volt, a ki 
1534. dec. 29-én óbudai préposttá nevezte ki,2 a ki-
nevezési okmányban dicsérőleg szól róla, a kinek 
jeles tulajdonságait személyesen ismeri, 1548-ban taná-
csos lett és több kiküldetésben vett részt.3 1549-ben 
Kecseti Márton veszprémi püspök apostasiája után 
utóda lett, 1553. július 26. óta erdélyi püspök volt. 
Midőn Fráter Györgyöt 1551. dec. 17-én Alvincen 
orozva meggyilkolták, vizsgálat indíttatott annak ki-
derítésére, vájjon a tettesek sujtassanak-e azon egy-
házi büntetésekkel, melyek biboros meggyilkolásáért 
já rnak . E pörben egyik tanú Bornemissza volt.4 

Az ügy soká húzódott, míg végre III. Gyula pápa 
1555. február 12-én hirdette ki a fölmentő ítéletet.5 

Bornemisszának az erdélyi püspöki széken hosszú 
uralkodása nem volt, az erdélyi rendek 1556-ban 
mint Ferdinand hívét Erdélyből kiparancsol ták; 
Balassa Menyhért fővezér Gyula vártól a határokig 
kikísértette és az erdélyi püspökségi javak a fejede-
lem számára lefoglaltattak.6 Ferdinand hűséges em-
berét kárpótolta azzal, hogy a nyitrai püspökség kor-
mányzójává és adminisztrátorává nevezte 1557-ben, 
mint püspök 1579-ig atyailag kormányozta megyéjét, 
és az elődje által okozott károkat jóvátenni iparko-
dott. A míg a helytartói hivatalt viselte (1571.),7 

nagyobbrészt Pozsonyban székelt, de azért egyház-
megyéjét el nem hanyagolta. 

Nem is tehetett volna helyesebb dolgot, mint 
midőn kiadta Sánkfalvy Antal püspök idejében 
1494-ben megtartott utolsó nyitrai zsinatnak határo-
zatait. 1560-ban Bécsben kinyomatta8 és egy gyönyörű 
körlevél kíséretében megküldötte papságának. E kör-

1 E. e. a m. hitújítás korából II. 375. 
3 Vurum : I. m. 328. 1. 
3 Fraknói I. m. 85. 1 . . . . 
4 U. o. 88. 1. 
5 Lányi K. I. m. 73. 1. 
« Vurum I. m. 330. 
7 Vagner : Adalékok . . . 144. 1. 
8 Péterfy Carolus : Sacra conci l ia . . . 250. 1 . . . 

levél minden sora a mellett tanúskodik, hogy úgy a 
theologiában, mint a patrologiában jára tos férfiú volt. 
Szive teljes melegével szól papságához és híveihez, 
óvja őket a protestantismustól, buzdít ja őket, hogy 
a szent atyákat és az u jabb theologiai irodalmat 
tanulmányozzák. Papjainak újévi a jándék gyanánt 
küldi a poenitentiatartás szentségének rövid kátéját 
azon hozzátoldással : «quae ore legitis, ut corde cre-
datis atque opere cum Dei gratia compleatis.»1 Nem 
elégszik meg a zsinati határozatok egyszerű közlésé-
vel, hanem a szükséghez képest magyarázatokat fűz 
a szöveghez. A végén ismételten apostoli szavakkal 
figyelmezteti papjait , hogy a határozatokat híven 
tartsák meg; az utolsó sorokban a szerető atya így 
szól: «Legkedvesebb f iaim! ajánllak benneteket a 
mindenha tó Istennek, a B. Sz. Mária, az összes Szentek 
és őrző angyaloknak, a kiknek érdemei és közben-
já rására bárcsak mindannyian elnyernétek azon 
mennyei javakat, a mint azokat Krisztusban testvéretek 
és Jézus Krisztus szolgája, Bornemissza Pál kívánja, 
óhaj t ja és esdi számotokra.» Ezen határozatok csak 
Péterfy idézett munká jában találhatók, egyházmegyei 
példány belőlük nem létezik.2 Az egyházmegye kor-
mányzatában hű segítője volt Mossóczy Zakariás kano-
nok, protonotarius, a püspökségben utóda.3 Bornem-
issza püspöki nagy nevét hirdetik azok a műkincsek, 
melyeket különféle egyházakra hagyományozott. Mikor 
Nyitrára jött, a kincstárt és székesegyházat teljesen 
kifosztva találta. 1530-ból Catzianer szereplése isme-
retes, a zavaros időkben mindenki halászott. Bor-
nemissza püspök nagy műérzékkel vásárolta össze 
a régi kincseket, 35 ívalakú oldalra ter jedő 1557. 
szept. 2-án kelt végrendeletében beszámol és rendel-
kezik ezekről.4 Nagy kincset érnek a Bornemissza-
féle kelyhek, melyek a nyitrai székesegyház kincs-
tárának egyik nevezetességét alkotják. Nagybecsű 
könyvtárát a nyitrai székesegyháznak adta. Élete 
utolsó éveiben kizárólag egyházmegyéjének élt, míg 
az Úr hű szolgáját magához nem szólítá 1579-ben. 

A nagynevű főpap holta után másfél éven át 
árvaságban élt a nyitrai püspökség, mely után kitűnő 
ember foglalta el a nyitrai püspökség díszes t rónusát : 
Mossóczy Zakariás, a ki örökké büszkesége lesz a 
püspöki széknek. Egyesek szerint Pozsonyban szüle-
tett 1542. május 12. körül, alsóbb iskoláit Nagyszom-
batban végezte, korán, már húszéves korában nyitrai 
kanonok, apostoli főjegyző, trencséni főesperes és 
Bornemissza Pál püspök vicariusa volt. 1568., 1570. 
és 1580-ban Canonica Visitatiót tartott, 1570-ben 
püspöke rendeletére Trencsénmegye összes lelkészeit 
Nyitrára rendelte, hogy hitüket megvizsgálja, nem 
tértek-e át a protestantismusra. 1578. ápril 12-én 
váci püspök és pilisi apát, ugyanazon év végén még 
a ludányi apátságot is megkapta. A jogok bátor 

1 Vagner I. m. 144. 3 Archaeologiai Értesítő 206. 
2 U. o. 135. 4 Vagner I. h. 139. 
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védője még püspökével szemben is.1 1582. március 
28-án nyitrai püspökké lett. Egyházmegyéjét mi 
módon kormányozta, arra igen kevés adatunk van, 
sokkal többet tudunk irodalmi munkásságáról . 
A régiek röviden így jellemezték : «Poëta, Historiens 
et Iuris Consultas insignis.»2 Telegdy Miklós pécsi 
püspökkel 1584-ben a magyar törvényeket ily cimen 
adta ki : «Décréta, Cons t i tu t ions et Articuli Inclyti 
Regni Hungáriáé ab A. Dni 1035 ad A. 1583. publi-
cis Comitiis édita, cum re rum indice copioso. Tyr-
navyae 1584.» E könyv elején van a királyok élet-
rajza, végén a nyitrai püspökök élete (748—752.),3 

mindkettőt Mossóczy írta, bár egyik sem teljes munka, 
mindazonáltal j ó forrásmű. A XIII. Gergely-féle nap-
tárt komoly ellenállás dacára 1583-tól kötelezőleg 
elrendelte. Fiatalon, 45 éves korában halt meg 1587. 
júl ius 20-án, szép sírfölirata most is olvasható a nyitrai 
székesegyház kr iptá jában. 

Cserenyey István dr. 

Az egyéniség elve. (vm.) 
(Princípium individuationis.) 

Mi Duns Scotus gondolatának lényege? Első 
tekintetre úgy látszik, mintha közte és szent Tamás 
között semmi különbség nem volna. Hiszen szent 
Tamás is, mint előbb láttuk, beszél valami alakban 
az anyagról mint egyetemes alapról. A különbség ott 
van, hogy sem Arisztotelész, sem szent Tamás az ős-
anyagot, mely alak nélkül puszta potentialités, a törté-
netem talajára nem állították be. Duns Scotusnál a ma-
teria pr imo prima, az alaknélküli anyag a történelem-
hez tartozik s vallja, hogy a legáltalánosabb anyag nem 
esik sem mennyiségi, sem minőségi meghatározás 
alá s bizony a modern anyagelmélethez elméletben 
közel jut. Másrészt azon nézetével : «in toto mundo 
ex materia una homogenea omnis mult i tudo re rum 
procedit, cum non possit esse nisi unum p r imum 
determinatum», a modern csillagászati fölfogás elé 
világít. És ezzel a nézetével ő nem áll egyedül. Szent 
Bonaventura is így gondolkodott, hiszen mind a 
ketten egy forrásból, szent Ágostonból merítettek.4 

A materia secunda már mennyiségileg és alaki-
lag meg van határozva s a természeti vagy szellemi 
(angyalok) erők hatása alatt fejlődik tovább. A ma-
teria tertia az alaknak hatása alatt még inkább ki-
fejeződött anyag. Mi ezzel az anyaggal dolgozunk. 
Ez esik ismereteink és cselekvésünk körébe. 

Az anyagnak ezen hármas fölosztásában rejlik 
a fejlődésnek legáltalánosabb képe. Most m á r úgy 
halad Duns Scotus is, mint Arisztotelész. Mert a 
lényeknek a nagy náv-ból való kibontakozása csak 
folytonos anyagi és alaki elfinomulás által lehetséges, 

1 Memoria Hungarorum edit is seriptis notorum II. 661. 
2 Yagner I. m. 142. 
3 U. o. 
4 In I. um Sent, D . 3 . la qu. 1. qu. 3. qu. 2, 

a mely minden lényből bizonyos sajátságot hiv elő 
az alaknak meghatározó és színező erejénél fogva. 
A minősítő tehát az alak, a mely önmagát fejlesztve, 
az anyagnak is u jabb és változatosabb lényeget nyújt . 

Scotus az egyéniség kérdésének tárgyalásánál 
először néhány tekintély nézetével vitatkozik. 

Szent Tamásnak ellenveti, hogy az ő nézetéből 
kifolyólag új egyéniség nem jöhet létre. Az anyag 
ugyanaz a szülőben és a gyermekben, tehát ugyan-
azon egyéniséggel bir a szülő és a gyermek.1 S Arisz-
totelészre hivatkozik, hogy egyazon egyedet a ter-
mészet nem szülheti kétszer.2 

Genti Henriknek nézetét is elveti,3 mivel puszta 
tagadásban merül ki. «Ez azért ez, mert nem amaz.» 
Ha a lények a valóságban különböznek egymástól, 
lényegükben is másoknak kell lenniök. 

Majd valami Adamnak4 a nézetét közli, a ki 
szerint minden, a mi van, egyéni. Csak az értelem 
általánosítja a különben egyéni dolgokat. Adam tehát 
nominalista és tagadja, hogy a dolgokban közös 
sajátságok is vannak, eszünk hoz csak tévedésbe 
bennünket , mikor egyetemes szempontokat keres. 

Scotus erre azt válaszolja, hogy a természet 
magában véve sem nem egyetemes, sem nem egyes, 
hanem mind a kettőt illetőleg valami közömbös.5  

S a mint az értelem általánosít, ép úgy az értelem 
megszükít, egyéniesít is. Ha pedig a természetet mint 
Pált vagy Pétert tekintjük, ez a Pál és Péter nem 
azonosak a természettel, hanem bennük maga a 
természet még valamivel több, színesebb, mintha azt 
mint puszta közömbösséget tekintjük. 

Mi ez a több? Ez a kérdés veleje. Boethiusz, 
damaszkuszi János, Avicenna megelégedtek azzal, 
hogy azt puszta járuléknak gondolták el. Duns Scotus 
azt feleli, hogy «csak az alany létezik önmagában és 
megelőz minden járulékot. Ugyanazon alany pedig 
fölvehet ellenkező járulékokat is, tehát egymással 
ellenkező egyéniséget is magára ölthetne».6 A j á r u -
lékok az egyéniségnek legföljebb külső, de nem belső 
okai. Az egyéniség szemléleténél tehát benső és lénye-
ges elemekre ügyeljünk. 

Az egyéniség forrása tehát sem az egyén külső 
létezése, sem annak pusztán faji természete, hanem 
még valami részleges alak, a mely a faji jelleghez 
még hozzájárul. A későbbi scotisták ezt a többletet 
haecceitas-nak nevezték el. Valami valóság ez, de 
mégsem külön dolog. Olyan, a mi a lényhez hozzá-
tartozik de nem valami független tényező. Nem is 

1 In II. Sent. D. 3. qu. 5. ; Quaes. Met. 1. 7. 9. 13. 
2 De Gen. 2. 
3 U. o. qu. 3. Quaest. Met. 1. 7. qu. 13. 
4 U. o. qu. 1. 
5 Scholium : Resolvit naturam de se non esse univer-

salem, nec singularem, sed indifferentem ad utrumque, et 
sicut per intellectum fit universalis, ita per aliquid contrahens 
earn fit singularis. Scoti opera, t. VI. p. 357. 

6 Quaest, Met.,, u. o. 
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alak, hanem csak alakhoz hasonló, az alaknak töké-
letessége, ultima formalitas, et non forma. 

Duns Scotus máskép nem tudta magát kifejezni. 
Hiába erőlködik, hiába alkalmaz új szavakat, azok 
inkább sejtetik, mint kifejezik gondolatát. Több volt 
az intuitiója, mint a tapasztalati anyaga, a mellyel 
szemléletét kitölthette volna. Mi ezt a gondolatot 
máskép is szemlélhetővé tudjuk tenni. Vérünk pld. egy-
forma kémiai elemekből áll s egy képlettel fejezzük 
ki az emberi vért. Mégis két embernek vére között 
van valami különbség. A gyermek és a szülő vére 
rokonok s élettanilag egymásba oltva nem váltják 
ki azt a reakciót, amit két idegen ember vére kivált. 

Duns Scotus intuit iójának lényege is az, hogy 
az egy faj keretébe tartozó egyedek egy közös és 
közömbös (se nem egyes, se nem általános) termé-
szettel birnak, a melyet minden egyes egyedben még 
valami külön szin minősít és más hasonlóktól el-
különít. Őneki erre az adatra szüksége volt. Alap-
gondolata, a fejlődés vezette őt rá, a melynek utolsó 
alaki tökélye az egyednek egyénisége. 

Tehát arra a kérdésre : mi annak az oka, hogy 
egy faj keretében annyi egyén lehetséges? Duns 
Scot így felel: a faji jelleghez járuló külön szin. 
Realilás-e ez? Mindenesetre. Különben A egyenlő 
lenne B-vel. Ez a külön szin pedig nem mennyi-
ségi, hanem minőségi meghatározás, alaki külön-
bözet, benső tökéletesség. 

Occam nem fogadta el se szent Tamásnak, sem 
Duns Scotusnak nézetét. «Non est quaerenda causa 
individuationis.» Az egész kérdést fölöslegesnek tar-
totta. Leibnitz1 ismerte Scotus tanítását, de szent 
Tamás álláspontját helyeselte. 

Még Suarezt említem föl, a ki a nominalisták-
nak és Scotusnak tanítását oly csodálatosan tudta 
összeolvasztani, hogy szinte alig ismerünk az egyes 
elemekre. A nominalistákkal elfogadja, hogy minden 
lény, a mennyiben létezik, egyed.2 Még az összetett 
dolgok is, pl. egy rakás kő egyed, vagy : két lábnyi 
terület egyed. Suarez tehát az egyed, individuum 
fogalmát kibővítette. Az egyed meghatározása eddig 
így hangzott : Individuum est ens in se indivisum et 
ab omni alio ente divisum. Vagy Duns Scotus szavai 
szerint: Individuum, secundum rem esse id quod 
de uno solo praedicatur cum non habet inferiora 
de quibus dici possit. Suarez véleménye szerint is 
egyed az, a melynek részei, vagy elemei nem birnak 
azon tulajdonságokkal, a melyekkel az egész bir. 
Egy-egy kőnek más a tulajdonsága, mint egy rakásnak. 

Azután azt mond ja ugyancsak a nominalistákkal, 
hogy minden egyéniség elve maga a lényeg, legyen 
az akár egyszerű valami, akár anyag és alak össze-
tétele. De ezt a lényeget nem tekinti pusztán mennyi-
ségi meghatározás eredményének, hanem benső elvek 

1 De princip. indiv. §. 24. 
2 Disput. Met. 5. sect. 1. n. 1. 

kifejezésének. Itt Duns Scotussal érintkezik. Sőt még 
azt is megengedi, hogy eszünk az egyének közös 
természetét az egészen egyéni (singularis) entitástól 
is el tudja különíteni. Csak azt nem fogadja el, hogy 
ennek az egészen egyéni vonásnak valami más 
alakító elve volna, mint az egész lénynek. 

Ezek azok a főirányok, a melyek az egyéniség 
létrejövésének megmagyarázása körül kifejlődtek. IIa 
még egy rövid pillantással áttekintjük az eddigieket, 
látjuk, hogy Arisztotelész, Nagy Albert, szent Tamás, 
szent Bonaventura az egyéniség lehetőségét az anyag-
nak tulajdonítja. Plátó, Duns Scotus az alakra, mint 
belső elvre gondolnak. Occam és a nominalisták 
tagadnak minden egyetemes gondolatot, eszmét s azt 
mondják, csak egyes létezik és minden egyes egyed 
is. Az alakot és anyagot szorosan egybekapcsolja 
Suarez s azt mondja , az entitás minden egyéniség 
alapja. 

A történelmi keret kiegészítése kedvéért föl-
említem, hogy Echart mester és szent Bonaventura, 
mint szent Tamás, a téri és az időviszonylatokból, a 
hic et nunc-ból magyarázta az egyéniséget. Petrus 
Aureolus, Nicolaus Cusanus (ut quodlibet per se sít 
unum) úgy gondolkodik, mint Occam. Spinoza min-
dent sub specie aeternitatis és a pantheizmus szem-
üvegén nézett s az egyedet puszta névnek minősí-
tette. Omnis determinatio negalio. Tagadása az egy 
Istennek, a ki minden mindenkiben. Locke magát a 
létet, a mennyiben téri és idői keretben jelenik meg, 
minősítette az egyéniség forrásának. 

Ezek után hát ra van még a kérdés, mily szem-
pontot foglal el korunk bölcselete az egyéniség ere-
detére vonatkozólag. 

Trikál József dr. 

A vallásosság, mint a népjólét alapja. 
Égető társadalmi kérdések, eddig sohasem hal-

lott világnézleti teóriák keringnek a levegőben s 
kelnek szárnyra az újságok ólombetűi révén. A leg-
többjének van valamelyes vonzó kitétele, nagy ará-
nyokban körvonalazott kerete, mely hivatva van 
bizalmat kelteni, lekötni a figyelmet oly mértékben, 
hogy annak mámorí tó hatása alatt ne legyen szembe-
tűnő a sötét háttér, melynek érdekében életre kelt. 

A szocialisztikus szempontok, a melyek ma 
különösen fogva tartják a lelkeket, őrjöngő táncra 
kelnek a rideg anyag körül. A munka, legyen bár 
az a foglalkozások bármely ágához kötve, csak úgy 
értékeltetik, a mint annak közvetlen hatása észlel-
hető, tehát érzékileg. A közvetlen érzéki benyomá-
sok és a pillanat hatásaként jelentkező élvezetek 
iránt van érzéke a mai embernek, nem mintha 
lénye, benső mivolta a rideg anyagon felül emelkedni 
alkalmas nem volna, de mert gondolatainak objecti-
vitása nélkülözi azt az erőt, mely minden nemes 
érzelemnek, az ember intellectuális mivoltának, a 
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tudománynak, a művészeteknek ősforrása — a val-
lásosságot, mely ott volt nemzeti életünk kialakulá-
sának bölcsőjénél, mely elkísérte nemzetünket dia-
da lmas és viszontagságos utain, mely szent és nagy 
királyokat, Európát bámulatba ejtő hadvezéreket 
nevelt, a mely belénk oltotta kitörölhetetlen érzelmét 
a hazaszeretetnek s a mely még mindig felébreszti 
bennünk az alkotó s nem a romboló társadalom 
alaptónusait , — a jog és kötelesség fogalmait. 

E két fogalom helyes irányú megnyilatkozása 
képezi társadalmi életünk s így nemzeti létünk, 
boldogulásunk föltételeit. 

A szocialisztikus nézőpontok terén, a demokra-
tikus árnyalatok, azok, a melyek hivatva volnának 
mintegy áthidalni azt az iirt, mely a munkás és a 
m u n k a a d ó egoisztikus világnézetéből fakadt, ép a 
nyugodt haladás föltételeként említett egymás jogai-
nak és az egymás iránti kötelességek tiszteletben-
tartásának jogát, illetve törvényét félretolják, a mi-
kor azt hirdetik, első személye a társadalomnak én 
vagyok, ha m a j d önös céljaim és földi vágyaim 
kielégítést nyertek, csak akkor jöhetsz számba ember-
társam, akkor is csak az, a ki erősebb, a ki legyűri 
avagy ellöki útjából a gyengét, a gyámoltalant. 

Nincs itt melegség, kihűlt itt minden szikrája a 
felebaráti szeretetnek, ridegség, fagyos jégkéreg veszi 
körül a szivet, ha u g y a n a n n a k mondha tó az a hús-
tömeg, a mely ha jól van hangolva, mint a j ó zon-
gora, hűen adja vissza a raj ta játszó lelki benyomá-
sokat, de chaost és zagyva hangokat hallat, ha húr ja i 
elernyedtek, ha nem bir a jótékony vallásosság ki-
tartó feszültségével. 

Az a benső sugallatszerű erő, mely önkéntele-
nül, mintegy észrevétlenül irányítja cselekvő képes-
ségünk alapindokait, melyet a modern bölcselet 
belénk oltott természeti ösztönnek, a tudomány a 
lelkiismeret szavának nevez, mintha ez az erő el-
ernyedt volna, mintha veszített volna elevenségéből, 
mintha nem a jövő küzdelmes élet számára, hanem 
a mult túlbecsült emlékein a jelen élvezetére irányí-
taná figyelmünket. 

Nem él közöttünk az eleven, tevékeny hit, nem 
él bennünk az áldozatos szeretet, mely megvédi a gyá-
moltalant, magához fölemeli a bukót, mely embert 
lát ember társában mindenek között. Eszményképünk 
az önszeretet, ezen látószög alatt tekintünk magunk 
köré, ennek érezzük destructiv hatását erkölcseink 
laza világában. 

Az az erkölcsi erő pedig, mely a kereszténység 
elterjedésével a pogány magyarság harci kedvét 
fölszívta és magához ragadta, új világot teremtett, 
békés indulatokat ébresztett, megnyitotta áldásthozó 
zsilipjét a józan polgárosodás folyamának, a törzsek 
széthúzó erejét eg}7 eszmével, az állam eszméjével 
csoportosította s a mely diadalra jut tat ta a nemzeti 
királyságot, ma a vérszegény, a lábadozó beteg, 
vágyó, akaró, de erőtlen rajongásával csak szavak-

ban adja tudtunkra, hogy van benne életcsira, de 
hiányzik belőle az erős, állhatatos tennivágyás alapja, 
a meggyőződéses vallásosság. 

A nép egyszerű, mondhatn i öntudatlan, önmagá-
nak való hite és az intelligenciának mindenegyéb-
ben, de különösen vallási dolgokban való szűk látó-
köre, plaszticusan adja a mai társadalom képét. 
Nincs abban érdeklődés, állhatatosság, nincs benső 
vágyódás ismerni és magát az egyént közelebb hozni 
a hitmiszteriumokig, hanem vagy a semmittevő 
távoli szemlélődésben vész el energiájuk, vagy racio-
nalisztikus vágyódással törnek fokozottabb öntudat-
lansággal az egyház józan conzervativízmusa ellen. 

Az egyéni erők széttagoltságának korát éljük. 
Bizalmatlanság szülte gyanús tekintet az intelligencia 
részéről s a szenvedélyek végtelen viharja a mun-
kásság részérő], mint kox-látokat nem ismerő hullá-
mok csapkodják az egyház hajóját . Az elégedetlen-
ség vad indulatai, mint hömpölygő áradat, rohan 
az utcán, gyalázva eddigi eszményképeit, hitét, val-
lását, az egyházat, a hazát, mind a tekintélyi elv 
eme letéteményeseit, mely eleddig keblére ölelte, 
táplálta, gyermekkorában védte nemzeti jellegét a 
külhatahnak kellemetlenül ölelő kar ja inak szorítá-
sától, mely hogy él és nyomtalanul nem mosódott 
ki lelkéből, ez keresztény hitének csodás ered-
ménye. 

A népjólét érdekét célzó társadalmi tevékeny-
ségek eg}' jellegzetes vonása, a mindig kedvező 
anyagi szituátióra való törekvés. Az anyagiaknak 
összegyűjtésétől és fölhalmozásától, az érzéki vágyak-
nak kielégítésétől és csillapításától remélik az egyén 
erkölcsi fogyatkozásait pótolni, gondolkozását neme-
síteni, feledvén, hogy bár a nyomor okozta kétségbe-
esés sokszor indító oka is a bűnnek, nem kevéssé 
devalválódik annak numerusa az érzéki vágyak 
kielégítésével, ha a nyújtott jóléti adománnyal 
egyidejűleg nem bocsájtunk rendelkezésére hitet és 
nem tárjuk fel előtte az egyéni hivatás kálváriáját a 
szentírás ér te lmében: imádkozzál és dolgozzál. 

A római nép kenyeret és cirkuszt óhajtó vágya 
nemde nem sziint meg azok pillanatnyi kielégítésé-
ve l? Mert hiányzott belőle a munkára való törekvés 
erkölcsi ereje, a hit és az a nemes felemelő tudata 
az egyénnek, hogy önerejére támaszkodva, képes az 
állam segítő támogatása nélkül is élni. A római nép 
eme érzéki vágyódása, mintha ismét visszhangra 
találna. A tömeg hangosan ad kifejezést elégedetlen-
ségének s miután a kapott szabadság vágya magá-
val ragadta és anyagi és erkölcsi romlását előidézte, 
a tulajdon szentsége ellen tör, a család szentélyét 
zavarja meg, a világnak eme kettős mozgatóit tün-
teti fel diskreditált megvilágításban, jogrendszerünk-
nek azon megbecsülhetetlen alapjait, a melyeknek 
szilárd pillérein nyugszik nemcsak a nemzeti, de a 
világbéke féltve őrzött kincse is. 

A mikor az egyén és a társadalom népjóléti 
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tevékenységet fejt ki, akkor ennek minden fázisában, 
ha hasznos munká t akar végezni, helyezkedjék a 
vallásosság szilárd sziklájára, de ez a vallásosság ne 
fölületes külsőségekben, h a n e m színtiszta, intellec-
tuális szellemi erőnk igaz állhatatos meggyőződésé-
ben jusson kifejezésre, hogy a nép, mely az intellek-
tuális erők u tánzásában kifogyhatatlan, épül jön a mi 
vallásosságunkon, hogy indulatai és vágyai szelídül-
jenek, hogy érzésben velünk egybeforrva, karöltve 
munká lkodhassunk nemzeti géniuszunk egyre hal-
ványuló n imbuszának kiépítésén. 

Vári Kálmán. 

tházi A u g s b u r g . «Jézus él !» Ez alatt a világba kiáltó 
jelszó alatt itt, a honnan az «ágostai hitvallás» indult 
ki annak idején a kedélyek vallásügyi összhangtalansá-

J/Ü»úr. gának a megállapítására, f. évi április hó 24-én oly 
nagyarányú katholikus megnyilatkozás folyt le, a milyet 
ez a római időkbe felnyúló város még nem látott.1 

Németországban a hitetlenség tudvalevőleg francia vallás-
ügyi állapotokat akar teremteni. Egyik város után a 
másikban jelennek meg a hitetlenség úttörői, támadva 
mindent, a mi Istenre emlékeztet. Minap a «Monisten-
bund» emberei itt Augsburgban ütötték fel egy pillanatra 
tanyájokat s azt hirdették,2 hogy Jézus nem történeti 
személy, nem élt soha, mesébe illő alak. Régi fogása az 
emberi szellem féktelenségének ! 

A bajor katholikusok, a mint előbb Münchenben, 
úgy most itt, Augsburgban, nem vették tréfára a leg-
szentebb meggyőződésük ellen intézett vakmerő táma-
dást. Münchenben 16 templomban tartottak egyszerre 
istentisztelettel összekötött konferencia-beszédeket a 
hitetlenség visszaverésére. Most itt Augsburgban egy 
gyűlést tartottak ugyancsak, de ez az egy gyűlés, mivel 
azon az egész város színe-java jelen volt, elég volt a 
hitetlenség augsburgi kudarcának a megpecsételésére.3  

Riesenversammlung volt Riesenredével : óriás gyüleke-
zet Meyenberg dr. luzerni kanonok és theologiai tanár-
nak igazán nagyszabású beszédével, hogy Jézus Isten 
és él ! Az egész beszéd felelet a monisták (hitetlenek) 
részéről fölvetett arra a kérdésre : «Hat Jesus gelebt ?» 
élt-e valaha Jézus? A kihívás evvel a vakmerő kérdés-
sel világos, hogy kolosszális, világra szóló volt. Ezt az 
augsburgiak, a kik előtt a monisták a kérdést fölvetet-
ték, nagyon érezték s azért gondoskodtak róla, hogy a 
választ nevökben a hitetlenségnek olyan férfiú adja 
meg, a ki, a merre csak németül beszélnek, a legna-
gyobb szónokok egyikének hirében áll. 

így került Meyenberg kanonok4 Luzernbői Augs-
burgba. A világtörténelem legnagyobb lénye, a keresz-
ténység — «költemény» nem lehet I Ezt Meyenberg dr. 

1 «Ahnliches hat Augsburg an rein ausserkirchlichen Veran-
staltungen wohl nie erlebt.» Augsb. I'ostz.. 1910. 26. Apr. 

2 «Religionsgespräch grossen Styles» cím alatt. 
8 Legyünk elkészülve, hogy nekünk is itt, Magyarországon, 

nemsokára városról-városra lesz szükségünk a hitetlenség készülődő 
szövetségének a visszaverésére. A kassai lelkes indítvány 1000 tagú 
küldöttsége hol késik «az éji homályban» ? (Elhalasztották. Szerk.) 

4 Érdekes dolog, hogy ez a férfiú nem fogadta el a strassburgi 
egyetemre való meghívást. 

diadalmasan bebizonyította. Ezt a beszédet el kellene 
olvasni minden katholikusnak. 

* 

B u k a r e s t . Harc a szakadár Románia elhunyt fő-
papjának emléke körül. Nagy feltűnést, hogy ne mond-
jam, riadalmat keltett az itteni lapoknak az a híresz-
telése, hogy a minap elhunyt Kallinikosz Miklesku metro-
polita-primás halálos ágyán a kath. egyházba tért 
vissza és hogy feloldozást Band Józseftől, a bukaresti 
lóm. kath. érsekség székeskáptalanának egyik tagjától 
kapott. Interpellációk hangzottak el e tárgy felett vala-
mint a képviselőházban, úgy feljebb a szenátusban is. 
A román «orthodoxia» inogni érezte lábai alatt a föl-
det. Pedig a dolog csak hír volt, nem valóság. Mi lett 
volna, ha a dolog igaznak bizonyul ? A miniszterek 
siettek megnyugtatni a nyugtalan kedélyeket, kijelentve, 
hogy a hír hazug, a metropolita orthodoxul halt meg. 
Több se kellett a lelkes román pópáknak. Valami 
200-an összeszedelőzködtek és elmentek a miniszter-
elnökhöz. Ugyan mi célból? Hogy a kormány kergesse 
ki az országból Band József róni. kath. kanonokot. 
Miért? Hiszen a kanonok Mikleskut nem térítette meg. 
És ha megtérítette volna, hát a lelkiismeret Romániá-
ban annyira szabad, hogy ahhoz közelíteni se lehet 
szabadon ? 

A dolog még érdekesebb fejlődést vett azzal, hogy 
bukaresti dámák, Kantokuzeno és Ghika hercegnők 
vezetése alatt, monstre-kűldöttséggel járultak a minisz-
terelnök elé, ugyanavval a kéréssel, hogy Band kano-
nokot az országból kergesse ki, mert ő híresztelte, 
hogy az elhunyt metropolita megtért. Legérdekesebb 
a dologban végűi az, hogy Band kanonok, a ki jelen-
leg Dél-Franciaországban tartózkodik, kijelentette, hogy 
eszeágában sincs azt állítani, hogy a metropolita meg-
tért. O csak annyit mondhat Kallinikosz Miklesku 
metropolitáról, hogy ő előtte többször úgy nyilatkozott, 
kogy «a román népre nézve szerencse lenne, ha a 
román egyház nem a konstantinápolyi görög pátriárká-
tól, hanem a római szent Atya hatóságától függne.» 
A pópák és az asszonyok ebből bizony tanulhatnának ! 

* 

M a d r i d . A spanyol katholikusok nagy arányokban 
készülnek a vallástalansággal való döntö ütközetre. Nem 
ismeri a maga korát az, a ki nem látja, hogy az Isten, 
az egyház és a keresztény társadalmi rend ellen össze-
esküdt hitetlenség, a szabadkőművesség vezérlete alatt, 
mindenült francia állapotokat szándékozik a civilizált 
világra, ha másképen nem megy, ráerőszakolni, a val-
lásos, kivált a Krisztushoz hűen vallásos emberek 
sanyargatására és az istentelenség világuralmának meg-
állapítására. 

Spanyolországban tudvalevőleg Maura konzervatív 
miniszter, a ki a keresztény idealizmusnak a hive, az 
ország kormányrúdját kénytelen volt átengedni Cavale-
jasnak, a ki szabadelvű ember, vagyis a kit nem szi-
lárd elvek, hanem puszta opportunizmus, alkalmazko-
dás vezet mindenben s a ki ma monarchista, holnap 
már republikánus lehet, ma a vallásszabadság híve, 
holnap az egyházüldözés vezetésére vállalkozik, a szerint, 
hogy honnan fuj a szél, a divatos szellemi áramlat 
szele. 

Ezt látva és a jövő eshetőségeket szem előtt tartva, 



316 RELIGIO LXIX. évf. 1910. 

a spanyol katholikusok nem ölhetett kezükkel várják 
be a bekövetkező eseményeket, hanem komolyan és 
nagy eréllyel látnak az önvédelem előkészítésének a 
munkájához, Van egy régi közmondás, a mely így szól : 
«dimidium facti, qui bene coepit, habet.» Ezt az igaz-
ságot tartva szem előtt, a spanyol katholikusok a sajtó 
terén, túltéve magukat az apró kísérletezés gyerekjáté-
kain, nagy, férfias elhatározással a közvéleményben 
való uralom biztosítása céljából egy óriási katholikus 
napilap kiadására tökélték el magukat. 4 millió pezetát 
adtak össze alap gyanánt, avval a további kötelezett-
séggel, hogy míg a lap ki nem fizeti magát, további 
támogatásban fogják azt részesíteni. A cél az, hogy a 
lap maga tartsa fenn magát és úgy legyen szerkesztve 
és kiállítva, hogy alkalmas legyen a közvélemény felett 
való uralkodásra. 

Neve «El Debate» és szerkesztője Sebastian de 
Luque elsőrangú kath. publicista lesz. Spanyolország-
ban vezetni a közvéleményt, a világ publicitásának a 
terén pedig méltóan képviselni a spanyol szellem mű-
veltségét : ez a lap feladata. 

* 

R e g e n s b u r g . Katholikus emancipáció az irodalom 
terén. Divatos dolog itt Németországban1 azt hirdetni, 
hogy a katholikusokat az ő vallásuk «inferioritás»-ba 
juttatja a protestánsokkal és zsidókkal szemben még 
az irodalom terén is. Erre a meggondolatlan, fennhéjázó, 
szűkkeblűségtől sugallt állításra élő cáfolat a virágzó 
kis Belgium, a hol a katholikusok uralkodnak. A mi 
az irodalmi inferioritást illeti, hát az is mesébe illő 
dolog. Sőt katholikus embernek az irodalom terén igazi 
szellemi felsőbbséget biztosít az, hogy neki, ha ír, 
csakis az ideális tisztaság körében szabad mozognia, 
máskülönben ellenkezésbe kerül a maga kath. vallásá-
val, míg minden egyéb valláshoz tartozó ember az 
irodalom terén is, mint mindenütt, kénye-kedve szerint 
járhat el, levén az ő vallási meggyőződése nem a hajt-
hatatlan igazságra, hanem a csél-csap emberi tetszésre 
és önkényre fektetve. 

A hol a katholikus öntudat és önérzet, úgy mint 
Németországban, erősen van kifejlődve, ott a katho-
likusok egymásután állítják lel bizonyítékait az ő szel-
lemi, legalább is egyenrangúságuknak, ha nem íénsőbb-
ségüknek a tudomány, a sajtó és az irodalom terén, 
így legújabban itt Regensburgban született meg a gon-
dolata annak, hogy egy katholikus német szépirodalmi 
folyóiratot kell kiadni, a mely «katholikus német gon-
dolkodók, írók és költők dicscsarnoka» legyen. Neve 
ennek az új folyóiratnak «Walhalla, Monatsschrift für 
das gesamte katholische Geistesleben der Gegenwart.»2  

Kiadja a Pustet-cég. Ara egy évre 16. m. Az 1. füzet 
aug. 10-én jelenik meg. — y —la. 

iroda- Egyház tör téne lmi e m l é k e k a magyarország i 
loKl hitújítás korából . Szerkesztették Karácsonyi János és 

1 Másutt is az. 
,, 2 Képviselve lesz benne a munka tervrajza szerint «Belletristik 
find Poesie, sowie fast sämtliche Gebiete des Wissens und Kön-
nens : Philosophie, Geschichte, Literaturg. (Kritik), Geo- und Ethno-
graphie, Naturwissenschaften, Astronomie, Technik, Kunst (Musik, 
Theater, bildende Kunst), Frauen und Erziehungsfrage» stb. 

Kollányi Ferenc. IV. kötet. (1542—7.) Kiadja a Szent-
István-Társulat Tud. és írod. Osztálya. Budapest, 1909. 
650 lap. 

Már a negyedik nagy kötet a nagy műből, mely 
csupa egykorú okmányokat beszéltet abból a szeren-
csétlen időből, a XVI. század elejéről, mely nálunk az 
ország háromrészre szakadásának, a török uralomnak 
s egyúttal a német hitszakadás betelepülésének a kora. 
Maguk az akkori emberek beszélnek bennük (a jelen 
kötet 525 érdekesnél-érdekesebb iratot : királyi leveleket, 
főurak, papok, szerzetesek, Luther, Melanchton, Dévay, 
Stockei stb. leveleit foglalja magában); az ő értesítéseik 
alapján tárgyilagosan, menten minden elfogultságtól 
megalkothatjuk magunknak az akkori viszonyok hü 
képét, a vallásújítás terjedésének okait, módjait. Se nem 
eszményi, se nem dicséretreméltó állapot. Látjuk az új 
vallást terjesztő főurakat : Perényi Pétert, Török Bálintot, 
Thurzót, a Podmaniczkyakat stb. ; valóságos rablásokat 
visznek végbe az elárvult egyházi birtokokon s egyben 
lutheránusokká lesznek. Az egész kötetben csak luthe-
ranizmusról van szó, a kálvinizmus még csak. azután 
születik meg. 

Rosszak, hitványak ezek az emberek s a helyett, 
hogy ők javulnának, megváltoztatják — a katekizmust. 
Az eucharistia nekik «idolum» (295. 1.), de azért Bras-
sóban «hat man in Monath October (1542) angefangen 
Ewangelische Mess zu halten» (117.1.); megvetnek min-
den szentet, de Luther iratai nekik «sanctissima scripta 
post sacram scripturam patris nostri Lutheri» (298. 1.) ; 
nyög az ország a török járom alatt, de azért Melanchtont 
dicsekedve értesítik «a hitújítás örvendetes terjedéséről 
a törökök által bírt területen, úgy hogy a török foglalás 
Isten kiváló jótéteményének mondható». (448.1.) Hunyady 
törökverő népének utódaiban ilyen a hangulat, gyülö-
letökben saját honfiaiknak elébe teszik a törököt. 
S azt hiszik elvakultságukban, hogy jobbak a katho-
likusoknál. 

Nem Szalayban, nem Horváthban, nem Szilágyi-
ban, hanem ezekben az okmányokban olvassuk a XVI. 
század igaz, hamisítatlan magyar történelmét ; sírni 
lehetne fölötte. A kik ma mellöket verik «magyar val-
lásuk» fensősége miatt, olvassák el ezeket a köteteket, 
hallgassák meg magukat az akkori embereket és néz-
zék : volt-e ott meggyőződés, voltak-e tiszteletreméltó 
indító okok? A helyett, hogy szőrzsákba öltöztek volna 
s hamuval hintették volna be fejőket, bűnbánatot tart-
ván gonoszságaikért, a szent valláson ütöttek egyet ! 

Ez az a sokszor felmagasztalt, dicső mult, ezek 
azok a dicső előidők, a mikor, mint ócska köpönyeget, 
változtatták elveiket vallásban és politikában ; a ki ma 
Zápolyay-párti, az holnap Ferdinánd-párti, katholikus 
vagy protestáns, a szerint, a mint anyagi érdekei kívánták ; 
magával cipeli a jobbágyok százait, hol az új, hol meg a 
régi vallásba. A főúr állít nekik papot, a minőt ő akar : 
ez volt az újhit terjesztési módja. 

Tehát forrásmunka ez a könyv a javából s a Tudomá-
nyos és Irodalmi Osztály nagy érdemet szerez magának e 
kötetek kiadásával, hogy végre szinröl-szinre lássuk azt 
a multat, a hogy volt s nem a nagyképűsködő ferdítők 
könyveiből. 

Mennyi kidolgozandó tételre találnak itt hitelreméltó 
anyagot, a kik dolgozni akarnak ! Csodálom, hogy még 
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alig találkozom az ilynemű dolgozatokkal, pedig az 
anyag készen van, csak olvasni kell, elmélkedni kell 
fölötte, kijegyezni az egy kérdésre vonatkozó helyeket, 
feldolgozni s készen van a legérdekesebb dolgozat. 
Pl. mely főurak s micsoda indokból tértek át az új 
vallásra ? Miért terjedt először a szepesi s az erdélyi 
szászok közt ? Hogy nézett ki az a félig katholikus és 
félig változott új vallás egyes tanaiban és intézményei-
ben ezen okmányok szerint ? Miért nem volt Ferdinánd 
régi vallást óvó rendeleteinek foganata ? A kath. pap-
ság romlása (pl. a hírhedt szepesi prépost) és okai ? 
Miként történt akkor a püspöknevezés a mai eljáráshoz 
viszonyítva? Miként nyilatkozik meg a főkegyúri jog? 
Az örökös birtokperelés esetei és okai? Micsoda művelt-
ségi fok jelentkezik az okmányok tartalmán ? s így 
tovább, száz és száz érdekes kis dolgozat anyaga van 
itt összehordva, ha volna, a ki ilyenekkel foglalkoznék, 
a mi mindenesetre tanulságosabb és hasznosabb lenne, 
mint a sok üres politikai és szociális puffogtatás, a ko-
moly munka és a lelkiismeretes kötelességteljesítés 
elhanyagolása melleit. 

Ezekből a kötetekből, a hiteles okmányokból, rá 
lehetne és rá kellene már egyszer mutatni a saját 
hibáinkra is, melyek ma ugyanazok, mint akkor voltak, 
jeléül annak, hogy nem a vallást, hanem magunkat kel-
lene végre megváltoztatnunk, mert örökös szájaskodá-
sunk mellett ma-holnap odajutunk, hogy ha török-tatár 
ki nem sajátított, hát kisajátít majd az izraelita oly-
képen, hogy 1 millió agilis, előretörő izraelita fog ural-
kodni a 18 millió henye és veszekedő keresztényen — 
ebben a szerencsétlen országban. 

História est magistra vitae. Hát ezekben a kötetek-
ben egyik legszomorúbb részlete foglaltatik annak ; a 
holtak, a régen porladók beszélik itt el hibáikat, hogy 
mi végre okuljunk rajtuk és javuljunk. De persze ki is 
kellene azt dolgozni s azt hallom, hogy a becses köte-
teknek nincs keletjük, raktáron hevernek, következés-
kép nincs is, a ki gazdag tartalmukat aprópénzre 
váltaná. 

Kár, ezerszer kár, hogy nem akarunk tanulni s nem 
akarunk okulni ; hát hiszen majd akaratunk ellen is 
megtanít az idő, mikor már későn lesz. Dudek. 

* 

Fes tpred i ( | t e i i , gehalten bei der Feier des sieben-
hundertjährigen Jubiläums der Geburt der hl. Elisabeth 
von Thüringen am 8., 9. und 10. September 1907. in 
der Klosterkirche auf dem hl. Berge Andechs. (8.-r. 57. 1.) 

Nem vettem észre, hogy ez a füzet (megj. 1908-ban) 
ismertetve lett nálunk ; pedig már magyar vonatkozá-
sánál fogva is megérdemli, hogy nyomjelzője maradjon 
folyóirataink irodalmi rovatában. Legyen szabad meg-
késve bár, pótolnom a mulasztást. 

Emlékfüzet akar ez lenni. Megörökitője a bajor 
katholikusok nemzeti ünnepének, mellyel Andechs ke-
gyelemlemplomában adóztak Árpádházi szent Erzsébet 
emlékének, születésének hétszázados évfordulója alkal-
mából. Anticipálni kellett a jubileumot szept. 8—10. 
napjaira, mert novemberben már bajos lett volna elza-
rándokolni az andeclisi «szent hegyre». Az Ammersee 
mellett, hegytetőn fekszik Andechs bencés perjelség. 
Látogatott bucsújáróhely s amellett a müncheniek ked-
velt kirándulóhelye. Ennek a kegyelemhelynek szent 

Miklóssal egyetemben védőszentje szent Erzsébetünk. 
Úgy tudják a bajorok, hogy Andechs volt szent Erzsé-
bet édesanyjának, Gertrud királynénknak, szülőhelye. Sőt 
mi több, erősen tartja magát a hagyomány, hogy szent 
Erzsébet maga is megfordult Andechsban, miután férje 
halála után elűzték Wartburgból. Ide gyűltek hát össze 
püspökeik vezetése alatt a bajor katholikusok, hogy 
nemzeti kegyeletlel ünnepeljék szent Erzsébetet ott, hol 
annyi kedves emlék hirdeti szentünknek dicsőségét. 
Nekem is kijutott a szerencse, hogv szent Erzsébet jubi-
láris évében, 1907. július 21-én ellátogathattam az an-
declisi kegyelemhelyre. 

Az emlékfüzet a triduumon elhangzott szenlbeszé-
dekel tartalmazza. Bajorország leghíinevesebb szóno-
kait kérték föl ezen alkalomra. Ezek közül Hecher pre-
látust, kir. udvari hitszónokot vagy P. Bühler Bertrand 
O. F. M. plébániai hitszónokot Münchenben magamnak 
is ismételten volt alkalmam meghallgatni úgy a szószék-
ről, mint az egyesületek előadói asztaláról. A hat szent-
beszéd szent Erzsébetünknek andeclisi emlékeihez 
(szent Erzsébet kútja, szobra) és ereklyéihez (szent 
Erzsébet keresztje, pacifikáléja, menyasszonyi ruhája, 
csontjai) szövődik. Ámde azért a prédikációk ügyesen 
vannak egységes keretbe állítva ; az egész tervezetet 
elénk lárja Engl, andeclisi perjel, a bevezető szóban. 
Mivelhogy a témák többnyire alapvető s amellett gya-
korlati jelentőségű igazságokat ölelnek fel, a hitszóno-
kok mindenkor haszonnal tanulmányozhatják ezeket a 
remek prédikációkat. 

Megtudjuk az egyik prédikációból, hogy Beckert 
Pál, jónevű frankfurti portré és történeti festő, a jubi-
leum alkalmából szent Erzsébet képét festette meg az 
andechsi templom számára. 

A füzet élén sikerült reprodukcióját találjuk annak 
az emlékéremnek, melyet a jubileum megörökítésére 
veretett az andechsi kolostor. A medália egyik oldalán 
az andechsi kolostor és Erzsébet kútjának a képe lát-
ható, a másik oldalán pedig az Erzsébet-ereklyék van-
nak tetszetős csoportosításban föltüntetve. Hozzájárul 
a megtelelő körirat. Az előlapon : 700-jähriges Jubiläum 
der Geburt der hl. Elisabeth, Landgräfin von Thürin-
gen, auf dem hl. Berge Kloster Andechs 1207—1907. ; a 
hátlapon : Reliquien der hl. Elisabeth in Andechs, der 
Heimat ihrer Mutter Gertrudis, Königin von Ungarn. 
Hozzáteszem még, a mit az emlékfüzet elhallgat, hogy 
a jubileum emlékére szent Erzsébet mellkeresztje is 
forgalomba került hasonmásokban. Az eredetit, mely 
igazi műremek, IX. Gergely pápa küldötte szent Erzsé-
betnek, midőn férje halála fölött részvétét fejezte ki. 

Valamit nem hallgathatok el, ha mindjárt csak 
érzelmi momentum is. Magyar szem fönnakad az emlék-
érem köriratán s a füzetnek cimén egyazonképen. Szent 
Erzsébet neve mellett «von Thüringen» helyett sziveseb-
ben látnók : «aus Ungarn». Elértjük Mikszáthnak a 
rózsalegendálioz fűződő szellemeskedését, ha mindjárt 
nem is írhatjuk alá mindenik szavát : «Endre király leá-
nya különösen praedestinálva (?) volt az átváltozásokra, 
mert most századok múlva meg a neve változott át 
Thüringiai Erzsébetté — persze nem egészen olyan csodá-
latosan.» Sovány vigasztalás az, hogy Árpádházi szent 
Erzsébet helyébe Gertrudot (következetesen a «von 
Ungarn») kegyesen átengedik a németek. Timár Kálmán. 
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Akademische Vorträge. Die exerz i t i enwahr-
he i ten von H. Bruders S. J. Dr. phil. u. theol. Privat-
dozent für Dogmengeschichie an der Universität Inns-
bruck. (Fei. Rauch, Innsbruck 1910. — X. + 483 old. 
Ára fűzve 360 Ii; kötve 4-60 K.) 

A szerző jelen művében szent Ignác elmélkedéseit 
nyújtja olvasóinak, de a modern kor embere számára 
teljesen új feldolgozásban. A mester elmélkedéseiből 
minden lényegest híven megtart; ugyanazon igazságokat 
tárgyalja s ugyanazon tanulságokat vonja le belőlük 
az életre. Csakhogy a régi, fakó színek eltűnnek s szép-
séges harmóniában új, élénk, kellemes és erőleljes 
színek váltják fel őket; épen az ad e műnek különösen 
nagy értéket, hogy benne minden a legügyesebben a 
mi XX. századunk különös szükségleteihez van szabva. 
A szellemes felfogás, a rendkívül könnyed és tetszős 
kifejezésmódok, az erőteljes s egyúttal a szivet is meg-
indító rajzok lelkünk legnemesebb húrjait hozzák rez-
gésbe. 

Példa gyanánt válasszunk ki egyet a 12 előadásból. 
Az ú. n. második hét «Nazareth»-tel kezdődik. Kellemes, 
vidám csevegés vezeti be ezt az elmélkedést, a szóra-
kozás barátságos stíljében, de tüstént erős kontraszttal, 
azonban nem kevésbbé természetesen szent komoly-
ságba csap át, melybe szelídebb árnyalatot von a távlat-
szerű bepillantás a teremtés nagyságába és fönségébe. 
Behatolva az Isten érdekeibe, követjük Őt, a mint földi 
hajlék után kutat. Utunk elvezet a kultúra hazája, Hellas, 
mellett ; el a hatalmas Bóma mellett ; elhagyjuk a nagy-
forgalmú Ephesust is s megyünk tovább, míg csak a 
kis Juda földjére nem érünk, a műveletlen Galíleába, 
ennek is a legelrejtettebb zugába, Názárethbe, a honnan 
soha jó nem jött : itt rejti el istenségét szolgai külső 
alatt s szegény honfitársai úgy tekintik Öt, mint egyet 
a magukéi közül. E sorok keretében bővebb és melegebb 
részletezésbe nem bocsátkozhatunk ; meg kell eléged-
nünk annak puszta jelzésével, a mi e felfogást és rajzot 
leginkább vonzóvá teszi. S mégis mindez csak előkészület, 
hogy megértsük Istennek egy másik kutatását földi 
hajlék után, azt t. i. a mely szivünket jászollá alakítja. 
Az elmélkedés végén tudás, képzelet, szív s a lélek 
összes erői hatalmas tevékenységet fejtenek ki, hogy 
Isten e látogatásának alázatos s örömteljes felfogásával 
és átérzésével huzamosan hatalmukban tartsanak ben-
nünket s már ebben a kicsinyes, szegényes földi élet-
ben mély és igaz boldoságot biztosítsanak számunkra. 
Mitsem használna a próbálkozás, ha ezen elmélkedés-
nél mindent részletezni és fejtegetni akarnánk ; hisz 
csak akkor mondhatnánk róla igazán értékelő kritikát, 
ha varázserejének teljesen átadhatnók magunkat. 

Hasonlóan nyilatkozhatnánk a «Der verlorene Sohn»-
ról, a melyben hatalmas kontúrokban megragadó erővel 
s híven reprodukálva látjuk a századok drámáját. 
Kitűnő dogmatörténeti tanulmány a «Die Beichte», 
melyhez kimerítő, minden század munkáját figyelembe 
vevő, terjedelmes forráshalmaz kapcsolódik. A «Heiland» 
annyi kedvességgel, bájjal s oly vigasztalóan áll előt-
tünk ; majd meg világbirodalmában szemléljük nagy-
ságának, hatalmának s fölségének teljében ; végül ismét 
oly emberinek látjuk, hogy mindnyájunknak meg kell 
őt szeretnünk. 

Ezen inkább történelmi felfogású témáktól elütően 

három előadást hallunk a teremtés fényéről, melyeket 
mélyenjáró spekulatív fejtegetés jellemez. Az a nagy-
szerű perspektíva, melyet ebben a fundamentumban 
nyerünk, eleve kizárja még a gondolatot is, hogy a 
többi elmélkedésben holmi felületes felfogást sejtsünk. 

A könyvet kiállítása és bekötése igen alkalmassá 
teszik, hogy templomban is használhassuk. A kiadó 
Pustet-cég rendkívül alacsony árt szabott, hogy a 
könyv megszerzését minden egyetemi hallgatónak lehet-
ségessé tegye. A hely-, név- és tárgymutató nagyon jó 
szolgálatot nyújt a főtisztelendő papságnak. Tiroli 
hegyibeszédnek nevezi munkáját a jeles szerző s leg-
bensőbb óhaja, hogy az Úr Jézus boldogsága legyen a 
gyümölcse. Meg kell vallanunk, hogy a szerző a maga 
részéről legjobb erőit szentelte ezen óhaj megvaló-
sulására. Kriton. 

Levél a szerkesztőhöz. 
Nagyságos Szerkesztő Úr! A «Religio» legutóbbi 

felszólalása azt hiszem közelebb vitte Prohászka püs-
pök «nemzeti munkaprogrammját» a megvalósítás 
gondolatához, annyival is inkább, mert hisz e gon-
dolat csirája, vagy helyesebben alapja m á r eddig is 
létezett ; tehát nem kell egészen ú j kezdeményezés-
hez fognunk, hanem építhetünk a már meglevőre és 
így a kezdet nehézségeit könnyebben leküzdhetjük. 
Er tem itt elsősorban kath. középiskoláink jótékony 
intézményeit, melyeknek eddig is igen sokat köszön-
he t tünk ; de hozzáveszem azokat is, melyek u jabb 
időben az egyetemi ifjúság támogatására létesültek. 

Ha tehát építeni akarunk, akkor nem kell új 
alapokat keresnünk, hanem a meglevőkből kell ki-
indulnunk. 

Tehát két párhuzamos irányt je lölhetünk meg; 
egyikbe sorolom azokat az intézményeket, melyek a 
középiskolai ifjúság támogatását tar t ják szem előtt,1 

míg a másik az egyetemekre és az életbe induló i f jú-
ság támogatására irányul. A mi az elsőt illeti, véle-
ményem szerint eddig is eléggé gondoskodtunk a 
középiskolai if júság támogatásáról; itt tehát sem u jabb 
áldozatkészségről, sem nagyobb mérvű új mozgalom 
megindításáról van szó, legfeljebb arról, hogy helyes 
mederbe tereljük, az egységes eljárás lehetőségét 
megvalósítsuk és így minél eredményesebbé tegyük. 
Kath. középiskoláink legtöbbje eléggé jól, sőt kifo-
gástalanul gondoskodik az ifjúságról : így tandíjelen-
gedésekkel, ösztöndijakkal, segélykönyvekkel, ruhá-
val, sőt némely helyen élelmezéssel és nem egy gim-
názium dicsekedhetik jól vezetett és jól működő 
Deáksegélyző Egyesülettel. Érdemesnek tartom meg-
említeni a veszprémi piarista gimnáziumot, hol való-
ban mintaszerűen gondoskodnak a szegényebb sor-
suakról s melynek Deáksegélyző egyesülete különö-
sen az utóbbi időben egy buzgó piarista tanár, Töl-

1 Ne feledjük, hogy a nép rátermett fiairól, a paraszt-
fiúkról van elsősorban szó ! Szerk. 



20. szám. K E L i G l ü 319 

cséry Ferenc vezetése mellett, valóban nagy arányú 
működést fejlett ki. 

Az intézet tandíjelengedéssel és bőséges ösztön-
dijakkal segélyezi az ifjúságot. A Deáksegélyző egye-
sület pedig ruhával és tankönyvekkel látja el őket. 
Evenkint átlag 30—40 ííj ú részesül ruhasegélyben, 
100—120 ifjú pedig tankönyveket kap, minek száma 
megüti az 1000—120ü-at évenkint. S mindez nem 
kerül az egyesületnek aránylag nagy áldozatába. 
A jobb módú tanulók évvégén odaajándékozzák hasz-
nált könyveiket, ezekből a fölöslegeset és a haszná-
latlant más uton értékesíti az egyesület és a befolyó 
összeget a megmaradt könyvek bekötésére és u jak 
beszerzésére fordítja. Az ú jonnan bevezetett könyvek-
ből pedig a kiadóktól kap ajándék könyveket. Azon-
kívül a statisztikába nem foglalható és nyilvános-
ságra nem, vagy csak ri tkán kerülő jótékonyságot is 
gyakorolja, e sorok irója is csak háláját fejezi ki, mi-
kor nyilvánosságra hozza : ugyanis uri családoktól 
használt ruhákat , cipőket szerez be és jut tat ja sze-
gény tanulóinak. De gondoskodásával nem feledke-
zik meg a beteg tanulókról sem, nem ritkán gyógy-
kezelteti őket, így csak a minap is a fővárosba küldte 
egy szembeteg tanulóját operálás végett. Ez utóbbi-
ról az intézet Máriakongregációja gondoskodik. 

Megemlítendőnek tartom — s ez a «Religiót» 
közelebbről érinti — hogy szóba került az ottani 
kath. körben a tervezett diákbizottság is, de ezt egy-
előre céltalannak tartották annyival is inkább, mert 
nem volna feladata. Ugyanis a tanulók élelmezésé-
ről eddig is jól gondoskodnak, maga az intézet, to-
vábbá a kananoki házak, ferencrendiek és irgalmas-
nővérek adnak igen sok tanulónak élelmezést, azon-
kívül terveznek egy Tanítókházát az egyh. tanítók 
gyermekei számára és egy Alumneumot a többi sze-
génysorsú tanuló részére. A mi pedig a bizottság 
másik feladatát képezné, annak országos intézmény 
és érintkezés hiányában úgy sem felelhetne meg a 
bizottság. 

Ezekre terjed ki az intézet és a segélyző egye-
sület jótékonysága s mindez a közönség áldozatkész-
ségének megterhelése nélkül történik. így az egye-
sület a tagsági rendes jövedelem mellett számít a 
volt tanítványok hálájára , ezt szolgálják az intézeti 
hangversenyek s egy esetben az ifjúság által rende-
zett színielőadás; a tervezett Alumneum javára pe-
dig a karácsonyi és húsvéti szünetek alatt gyűjtést 
rendezett a tanulók bevonásával, a minek eddig mái-
jelentős eredménye van. 

Azt hiszem, lia nem is ily intenzív, de legalább 
hozzá hasonló jótékonyságot fejtenek ki többi kath. 
intézeteink is és támogatják a jövendő nemzedéket, 
de épen ebből származik az a baj, hogy míg a kö-
zépiskolákban felkaroljuk az ifjúságot, az iskola 
kapuinak bezárása után, bezárul a jótékonyság gya-
korlása is. Pedig, ha igazán szükség van a támoga-
tásra, úgy az itt kezdődik, mert az egyetemekre és 

az életbe kerülő ifjúság szorul a legnagyobbfokú 
támogatásra.1 

S épen ezért sokkal fontosabbnak, jelentőség-
teljesebbnek tartom a «nemzeti munkaprogramm» 
ezen részének megvalósítását. Szükséges ez azért, mert 
a középiskolából kikerülő ifjúságot elhanyagoltuk, 
nem támogattuk eléggé s csak az u jabb időben lát-
juk jeleit a mulasztás pót lásának; de szükséges más-
felől azért is, mert itt érezzük leginkább azt a riasztó 
aránytalanságot, mely a zsidó és a keresztény ifjúság 
számaránya között van. Ide kell tehát nagyobb erő-
feszítés, nagyobb áldozatkészség, erős akarat és lelke-
sedés. Ha dolgozunk, megállítjuk azt a pusztító be-
özönlést és helyet biztosítunk a saját nemzedékünk-
nek. Igaz, hogy a zsidóság velünk szemben előnyben 
van, mert könnyű szerrel kitaníttatják fiaikat a mi 
iskoláinkon s minden áldozatkészségüket az egye-
temi iíjúság támogatására fordítják, mi tehát, lia már 
a középiskolában segítjük a mi véreinket és átsegít-
j ük a kezdet nehézségein, ne tör jük ketté derékban, 
mert kárbavész minden áldozatunk s minden ered-
ményünk, a mit ott elérünk. 

Elismeréssel adózunk azoknak, a kik erős kitar-
tással létesítették eddigi ifjúsági intézményeinket az 
egyetemre kerülő ifjúságért és hogy most még nem 
terelődik szélesebb mederbe az a mozgalom, azt 
meg tudom érteni. De hogy továbbra is az eddigi 
határok között mozogna az intézmény és nem venne 
szélesebb munkakör t magának, azt nem gondolnám. 
A szegedi nagygyűlés egyik ifjúsági előadója vázolta 
egy intézmény létesítését, a mely rendelkezésére álljon 
úgy az ifjúságnak, mint a kath. közönségnek. Kell 
ugyanis egy intézmény, hova bizalommal fordulhas-
son az egyetemekre kerülő ifjúság minden ügyeiben 
s a mely fölvilágosítsa minden őket érdeklő kérdés-
ben, ösztöndijakról, tandíjmentességről, módot és 
alkalmat nyújtson nekik tanulmányaik elvégzésére, 
anyagi terheik megkönnyítésére, figyelemmel kisérje 
a kínálkozó állásokat s jóravaló keresztény if jaknak 
tegye lehetővé azok elnyerését. Másrészt pedig ide 
fordulhasson a kath. közönség is, mikor valamely 
állás, hivatal stb. betöltéséről esik szó és így módot 
nyújthasson a tanulmányait befejező if júságnak a 
megélhetésre. 

Egy ily intézmény létesítését tenné föladatává 
elsősorban valamelyik már működő egyesületünk, 
létesíthető volna ez ott a Szent Imre kollégium falai 
között is ; de nem volna fölösleges teljesen új alapra 
helyezni, a német Albertus Magnus-féle egylethez 
hasonlóan. 

Segítsük középiskolai if júságunkat is intenzív 
jótékonysággal, könyvvel, ruhával, ösztöndijakkal; a 
segélynyújtásnak különösen egyik módjá t tar tom 
fontosnak. Tegyük lehetővé ifjúsági üdülőhelyek léte-

1 Itt a központban a szervezés megoldását talán majd 
Glattfelder Gyula drtól várhatjuk. Szerk-
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sí tését, f i i r d ő k o n v i k t u s o k m e g a l k o t á s á t , h isz az egész 
é v b e n k ü z d ő , m u n k á l k o d ó i f j ú n a k e r r e s züksége v a n . 
S h o g y ez a j ó t é k o n y s á g e r e d m é n y e s e b b legyen , 
h o z z u k össze k ö z p o n t b a a m á r m ű k ö d ő segélyző 
egyesü le t eke t . 

T a l á n b e l e h e t n e i l lesz teni őke t a R e g n u m 
M a r i a n u m k e r e t é b e . 

E ke t t ő közé kel l be i l l e sz ten i a v i d é k e n m e g -
a l a k í t a n d ó b i zo t t s ágoka t , a m e l y e k h e z m e g kel l n y e r n i 
a b e f o l y á s o s a b b egyéneke t , a k ik t e n n i t u d n á n a k a 
j ó ügyér t . De s i k e r e e n n e k c sak úgy lesz, lia e b i z o t t -
s ágok be t u d j á k h á l ó z n i az egész o rszágot . H o g y 
m i n ő k e r e t b e n v a l ó s í t s u k m e g , a r r ó l l e h e t n e m é g 
beszé ln i , h a a k a t h . k ö r ö k e t k e r e s s ü k meg , úgy l e h e t 
r e m é l n i , h o g y sz i lá rd és p e r m a n e n s i n t é z m é n y vá l ik 
be lő l e ; d e a l k a l m a s n a k t a r t o m a n é p s z ö v e t s é g v á r o s i 
szerveze te i t is. Sőt ez á l ta l a l k a l m a t a d u n k a n é p -
szöve t ségnek , h o g y m ű k ö d é s i t e re t t a l á l j o n és m ű k ö -
d é s é b e t a r t a l m a t v igyen . 

A d j u n k k o n k r é t a l a k o t az edd ig i e s z m e c s e r é k -
n e k . V igyük az idei n a g y g y ű l é s r e , vagy lia n e m 
lesz lehetséges , k e r e s s ü n k m á s a l k a l m a s he lye t és 
idő t , h o g y m i n é l e l ő b b m e g v a l ó s í t s u k P r o h á s z k a 
p ü s p ö k n e m z e t i m u n k a p r o g r a m m j á t . 1 

László Ágoston. 

: Pf. F r e i b u r g . Derék dolog ! Macte nova virtute ! 
A hivatás, mellyel igazán Isten áldotta meg, majd még tovább 
viszi — a munkában. A kis magyar kolónia pedig ne feledje, 
hogy a magyar katholicizmus számára nevelődik, mely 
különleges és a svajciaktól eltérő viszonyok között leledzik. 
A mi végre azt a megjegyzést illeti, az egy itteni épen nem 
vigasztaló esetre vonatkozott. 

D. E g e r . A «bensőségesnek», az ú. n. «átélésnek» egy-
oldalú sürgetése a vallásban, mint sokszor halljuk, kellő 
magyarázat nélkül könnyen félreértésekre ad alkalmat. Benső 
a külsővel s külső a bensővel : ez a testből és lélekből álló 
embernek megfelelő állapot. A félreértés abból származhatik, 
mivel az ilyen beszéd kellőkép nem különbözteti meg magát 
Harnacktól és a modernistáktól, a kiknek a vallás immanencia, 
egy a kath. állásponttól egy világnézettel különböző fölfogás. 
Igen világosan és begyőzően tárgyalja ezt a kérdést a «Stimmen 
aus Maria-Laach» folyóirat áprilisi száma, «Innerlichkeit» 
cimű tanulmányában. 

P. ISudapest . Igazán mulatságos egy csevegés ! Ön is 
úgy fogta föl ? Elmondom a t. olvasónak is a casust. Pauer 
Imre szerkesztésében megjelenő akadémiai folyóirat, az 
«Atlienaeum», mostani számában «Euelpides» magyarázza 
Medveczky doktornak, hogy a minap megjelent müvében 
«Tanulmányok Pascalról» nem értette meg Pascalt s a 
közben «ritkulófürtökkel és Pascaltalan derültségben» tücsköt-
bogarat hord össze, gondolom, valami asszonyi zsúron kép-
zelte magát. «Pascal az elbutulást egy lépcsőfoknak a bol-
dogsághoz nem tekinthette, mert hiszen ez a jezsuiták 
axiómája», «nincs igaza Mózesnek», «láttak-e már vig nőket, a 
kik az eredendő bűnről elmélkednek ?», «a theologia nem 
azon tudomány, mely boldogít» és sok egyebet cseveg össze 
végcélról, a mysteriumokról, tudásról és hitről, Haeckel dog-
matikájáról, Böhm Károlyról mosolygó felületességgel. Közben 
azonban — s ez a legmulatságosabb a dologban — oda is 
üt, a hová nem néz s nem Medveczky tanárnak, hanem 

Pauer méltóságos szerkesztő úrnak tart leckét a boldogságról 
s suttyomban — a méltóságos szerkesztő úgylátszik nem is 
vette észre — kimutatja, hogy ő, tudniillik Pauer méltóságos 
úr, nem lehet boldog. IIa ugyanis áll az, a mit a 148. lapon 
ír, hogy «nem a gondolat boldogít, hanem a produktiv erö 
energiája», akkor Pauer valóban nem boldog, mert már évek 
óta pihenteti produktív erejét, t. i. évek óta egy fikarcnyi dolgo-
zatot se produkált, bizonyára ezt a tanulmányt sem olvasta 
el. A kujon író, Medveczkyről és Pascalról beszélve, így 
leckézteti meg Pauert az általa szerkesztett folyóiratban ; 
tehát nem Medveczkyt, a ki dolgozik, hanem Pauert, a 
«pihenőt», figurázza ki. Hát ez bizony mulatságos I 

T. ISudapest . Hollósy Géza irótársunkat társainak sze-
retete környezte életében, ugyanaz nyilvánult meg halála 
alkalmával. Olvasom : «Az egész ravatalt virághalmaz és 
koszorú borítja. Rengeteg koszorú érkezik az elhunyt újság-
író barátaitól és tisztelőitől. A család koszorúin kívül minden 
redakció virága ott látható a szeretett kolléga ravatalánál». 
A szeretet mutogatásának ez a módja azonban ellenkezik 
Hollósynak egész életében követett eljárásával, kinek legfőbb 
öröme a segélyreszorulók támogatásában tellett és ellenkezik 
a szeretet altruisztikus természetével, hogy ne szóljak a 
vallásos érzelem követelményeiről, melyek az élő virágot az 
élő hit és az abból fakadó ima szimbólumának tekintik. 
Nem kell ott virág, hol az imádkozni tudó ember maga 
van jelen s nem kívánatos ott a pénzpocsékolás, hol a 
szeretet jótékony cselekedetekben nyilvánulhat meg. Nem 
ésszerűbb és Hollósy hajlamainak megfelelőbb lett volna-e 
a koszorúkért kiadott sok száz koronát összegyűjteni s a 
mit Hollósy már nem tehet meg, egy szükségben lévő újság-
író vagy családja fölsegitésére fordítani, vagy vele egy 
szegény tanuló évi iskolázását lehetővé tenni, vagy egy árva 
gyermek fölnevelésére szánni ? Vagy — vagy — vagy, akár-
melyik megfelelőbb lenne az igazi szeretetnek és tiszteletnek, 
mint a sok száz korona kidobása s meghódolás a már 
egészen elfajult divat előtt, melyet valami üzérkedő szellem 
vitt bele a temetés kegyeletes szertartásába. Azért mondom, 
hogy üzérkedő szellem, mert mint már szent Cypriánnál és 
szent Ágostonnál olvassuk, az egyház nem barátja az ilyen ko-
szorúknak. Tessék egy izraelita temetést megnézni ! Semmi 
cicoma, hanem komoly gyász a jelenlevők magatartásán; 
koszorúk helyet azonban ott látjuk körüljárni az egyházfit 
a jótékony persellyel, melybe a jelenlevők dobják adomá-
nyaikat, melyek jótékony célra mennek. Ez az okos szeretet 
és tisztelet gyakorlása a megholt iránt. Nálunk minden el-
fajul s elveszti ésszerűségét, a mi egykor épületes és ész-
szerű volt. Redukáljuk tehát vissza ezt az indokolatlan di-
vatot az igaz kegyeletre és jótékony — szeretetre s egyúttal 
újból tanuljunk imádkozni a megholt lelkéért. 

TARTA LOM. Az egyházművészét és a mode rn m ű v é -
szeti á ramla tok . Velics László S. J . - tő l .— Az ókori keresz-
tény- la t in líráról. III. (Vége.) Sik Sándortól. — Nyitra p ü s -
pökei a XVI. században. III. Cserenyey István dr.-tól. — Az 
egyéniség elve. VIII. Trikál József dr.-tól. — A val lásos-
ság, min t a népjólét a lapja . Vári Kálmántól. — Egyházi 
v i lágkrónika . —y - / a - t ó l . — Irodalom. Karácsonvi-
Kollányi : Egyház tör téne lmi emlékek a magyarországi 
h i tú j í t á s korából . IV. kötet . Dudektől. — Festpredigten 
bei der Feier der hl. El isabeth von Thür ingen . Timár 
Kálmántól. — Bruders : Akademische Vorträge. Kriton-
tól. — Levél a szerkesztőhöz. (Terv a «nemzeti m u n k a -
programmhoz» . ) László Ágostontól. — Telefon. 

Laptulajdonos és 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 . 

1 Helyes. Szerk. Stephaneum nyomda r. t. Budapest. VIII., Szentkirályi-utca 2<S'. 
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Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 
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Egész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

k 12- D U D E K J Á N O S dr. 
(< 6' KGYETEMI TANÍK 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27, 

A dogmatika tisztelt tanáraihoz. 

Arator de bobus, nauta de navibus. Mindenki 
szívesen beszél arról, a mivel foglalkozik. Hogy 
dogmatikáról írok, onnan van, mivel foglalkozom 
vele; hogy gondolataimat önökkel k ívánom közölni, 
tisztelt tanártársaim, ennek oka pedig az, mivel sok 
mindenféle megfigyelés és hosszas tapasztalat ösztö-
kél arra, hogy ezt megtegyem. 

Tudvalevő, hogy nálunk katholikusoknál a theolo-
giai tanfolyam középponti tárgya a dogmatika, a 
kath. hitigazságok rendszeres ismertetése. A többi 
tárgy vagy segítségére van, vagy a benne előadótl 
elveknek — a dogmáknak — gyakorlati alkalmazását 
fejtegeti, ü e nemcsak középponti, tehát nemcsak leg-
fontosabb tárgya a theologiai tanulmányoknak a dog-
matika, hanem a benne földolgozandó anyag, az ész 
erejét meghaladó kinyilatkoztatott igazságok termé-
szeténél fogva, egyúttal a legnehezebb is. Legnehezebb 
a benne foglalt képzeteket a hallgató tudatába be-
vinni oly mértékben, hogy egyrészt erősödjék a saját 
hite, mint «rationabile obsequium» ; másrészt hogy, 
mint majdan ezeknek az igazságoknak a hirdetője, 
necsak ismerje őket jól, hanem egyúttal számot is 
tudjon adni másoknak hite ésszerűségéről. Szóval, 
hogy a kath. hitigazságokat a rá bízandó híveknek 
minél elevenebb tudatába bele tudja vinni. 

Nehéz voltát ennek a tantárgynak nemcsak 
kathedrai tapasztalatunkból ismerjük, de ugyanerre, 
sajnos, figyelmeztet az élettapasztalat is. Ugyanis nem 
gondolom, hogy bárki is rácáfolhatna arra az állí-
tásomra, hogy a theologusok legtöbbje a Studium 
elvégzése után, életpályája folyamán, épen a dogma-
tika művelésével foglalkozik legkevesebbet. A köz-
vetetlen szükséglet egyes gyakorlati tárgyak után-
olvasására utalja, a dogmatika többnyire csak mint 
iskolai emlék motoszkál olykor fejében. Volt tanít-
ványaink épen akkor, midőn az egész theologia át-
tekintő elvégzése után érettebb ésszel kellene fog-
niok szerzett dogmatikai alapismereteik mélyítéséhez, 
fölhagynak vele s bizonyosan nem egy van, a ki ezt 
a könyvet, vagy épen a dogmatikai monográfiákat, 
soha többé kézbe nem fogja. 

Két oka van vagy lehet ennek : az egyik, bog}7 

nehéz tantárgy; a másik, hogy talán épen ezért nem 
szerettették meg a tanítványokkal az iskolában, ille-
tőleg hogy ezek nem eléggé fogták föl fontosságát 
lelkipásztori működésük egész tar tamára. 

Hogy mily főbenjáró káros következményei van-
nak ennek, le se lehet írni. Nem is említve a dogma-
tika későbbi elhanyagolásának következményeit ma-
gára a kath. pap — a theologus — egyéniségére, 
hitének, jel lemének, gondolkodásának, egész egyéni 
cselekvésmódjának kialakulására nézve, csak a 
szembetűnő hatásokra utalok : a szószék terméketlen-
ségére, ennélfogva a hivek ál landó hitbeli jára t lansá-
gára és hi tvédelmünk gyarló voltára, a mely két föl-
adat pedig a templomban, az iskolában és a társaságban 
egész élete folyamán állandóan kiséri a papot. Ez a 
két következmény egészen természetes. Mert ha nehéz 
a dogmatikai kérdéseket a kathedrán tudományosan 
kezelni, mennyi érlelés, mennyi gondolkodás, mennyi 
utánolvasás kell még ahhoz, hogy azokat a laikusok-
nak élvezhető és megnyerő módon e lőadjuk! Ha 
tehát mindegyik tárgyunkra lehet alkalmazni a 
közszólást, hogy a jó pap holtig tanul, elsősorban 
szükséges ez, egész természeténél fogva, a dogma-
tikára nézve. Ha pedig azt gondolja valaki, hogy 
foglalkozzék vele a tanár, teljességében téved. Hiszen 
a tanár még csak könnyebben boldogul kellő 
előképzettséggel biró theologus-tanítványaival, mint 
boldogul a lelkipásztor a laikus, de sokszor más 
tekintetben intelligens híveivel. A lelkipásztor dogma-
tikai föladata nem könnyebb, mint a tanáré. Látjuk 
ezt a lelkipásztori gyakorlatban. Az a jezsuita vagy 
másrendű misszionárius pl. azért beszél oly megraga-
dóan és oly nagy hatással még az egyszerű néphez 
is, mivel nem hanyagolja el a dogmatikát. Ebben 
van hatásának titka. 

Hogy pedig hitvédelmünk gyarló, csak két esetre 
emlékeztetek a közeli múltból, mely szomorúan 
megvilágítja az imént mondottakat . 1890 körül, az 
ű. n. elkeresztelési pörök idejében, vita folyt a bün-
tetőkodex «fölvesz» igéjéről, hogy mi a keresztség? 
Papjaink a bíróság előtt is azzal védekeztek, hogy 
a keresztség «fölvétel az egyetemes kereszténységbe», 
holott minden érvényes keresztség fölvétel a kath. 
egyházba. Mennyi eszmezavar volt hasonlókép ész-
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lelhető 1H94 táján, a polgári házasság tervezgetése 
idejében! A sok mindenféle cikkben és fölszólalásban 
nem igen vettük észre annak a tudását, hogyan 
viszonylik a házasságban a «contractus», a kötés a 
szentséghez? Az alapjában dogmatikai kérdést könnyű 
volt a jogászoknak a jogi konzideráció terére átját-
szani s sérelmes volta iránt ártatlan képpel még a 
jobbhiszemű világiakat is megnyugtatni. 

Szóval valahányszor egy-egy dogmatikai kérdé-
sünk jelenik meg a forumon, az eszmecserét nyom-
ban nem tisztázza biztos tudás, nem érvényesül az 
egész vonalon egy és ugyanaz a dogmatikai gon-
dolat, hanem nyilatkozik mindenki , a hogy tud, vagy 
a hogy jónak gondolja. 

A dogmatika elhanyagolása a papság életében 
ná lunk régi divat, szinte azóta datálódik, a mióta a 
jezsuitarend eltörlésével (1773) szemináriumaink ki-
kerültek a jezsuiták kezéből és a midőn a generalis 
szemináriumok behozatalával bevitte II. József a 
febronián elveket theologiai iskoláinkba. Másfélszáz 
éve. Azóta gyengülünk, hanyatlunk, hát térbe szoru-
lunk, egy támadást se tudtunk visszaverni s hogy 
még különben nem vagyunk, mint a hogy vagyunk, 
nem a mi érdemünk, hanem az, hogy I. Ferenc 
József, a jozefinizmus beszüntetője, sokáig uralkodik. 
Eme gyöngeség'ünknek egyik fő-fő oka pedig nyilván-
való. Erős dogmatikai képzés ugyanis erős hittel j á r ; 
erős, eleven hit eleven életet te remt ; az a szív, mely-
nek vére á t jár ja a keresztény ember s így a pap 
egész szervezetét; nélküle olyanok vagyunk, mint a 
szívbajos ember, egész konstrukciója romlik. A jezsui-
ták erős kul túrá jának, hatásának és elpusztíthatatlan 
voltának titka főképen alapos dogmatikai képzett-
ségükben rejlik. Ebből a lelkületből érthető fegyel-
mezettségük is. 

Eme közismert bajok fölpanaszolásával azonban 
inkább csak a helyzetet akartam megvilágítani ; 
a fő, a mi érdekel, nem ez, hanem tanártársaim 
figyelmének ráirányítása a dogmatika iskolai kezelé-
sére, vagyis annak a kérdésnek megvitatása, hogy, 
miután azt tapasztaljuk, hogy mai dogmatikai taní-
t á sunk— s régen van ez így — nem vezet kellő ered-
ményre, amennyiben tanítványaink csupán elenyésző 
kis percentjében marad meg e fontos tantárgy sze-
retete s továbbművelési vágya, mit kellene tehát di-
daktikai szempontból a helyzet javítására tennünk ? 

A baj orvoslása csakis az iskolából indulhat ki. 
A fordulatról nekünk kell gondoskodnunk. A mai 
iskolai berendezés, a dogmatika mai tanítása, mint 
az eredmények mutat ják, nem jól szolgálja az ügyet, 
nem képes a dogmatikát életstudiummá avatni leg-
alább oly mértékben, a hogy azt a papság lelki-
pásztori hivatása föltétlenül megkívánná. Ez tagad-
hatatlanul a mai helyzet. Ha tehát a javulásra vezető 
diagnózist akar juk megkeresni, dogmatikai tanítá-
sunknak ezt a mai helyzetét kell részletes elemzés 
alá fognunk. 

A tanítás értékének megállapításánál különösen 
négy tényező jön tekintetbe: a tanterv, a tankönyv, 
a módszer és a tanár egyénisége. 

Theologiai tantervünk alaptervezetét Mária Teré-
zia korában állapították meg s a mult század 50-es 
éveiben, a konkordá tum idején, véglegesítették ; azon 
mozgunk ma is a négyéves tanfolyam keretében, a 
tantárgyak számával, az óraszámmal, jobbára b ienná-
lis, váltakozó rendszerrel. A «fölvilágosodás» korának 
emléke a dogmatika degradálása a többi tárgyakkal 
egyenlő óraszámra. Egyike lett a többieknek, a 
többé-kevésbbé fontosaknak, heti 9 órával, mint 
a többiek. A legnehezebb és a legfontosabb tárgyat itt 
kötötték gúzsba s jóllehet az idők szelleme az i rány-
adó helyen és az irányító tényezőkben megváltozott 
azóta, nem változott a dogmatika egyszer kijelölt 
helye és kerete a társai között. 

Ennek megváltoztatása nem a mi jogunk, erre 
csak rámutatok, mint tanítási eredményünk siker-
telenségének vagy kevésbbé sikeres voltának alapokára. 
Azon idő alatt ugyanis, mely a dogmatika tanítására 
jut, azt mint alfélé tantárgyat ügy ahogy sietve elvé-
gezni lehet, de részletezőbb elmélyedéssel abba 
némi alapossággal belehatolni, a tanulóval a rengeteg 
anyagot csak némileg megérlelni s hasznos munká-
val megkedveltetni alig lehet. Több lesz benne a 
siettetett emlézés, mint a csak némileg ts részletező 
földolgozás, egyszerűen azért, mert ha a tanár azt 
a k a r j a — s rosszul teszi, ha nem úgy akar ja — hogy 
az összes traktatusokat tőle, az ő előadásából hallja 
a tanuló, az utóbbira egyszerűen nincs ideje. Mai 
munkánkka l tehát valóságos megterhelés áll be, 
melytől a tanulónak örökre elmegy a kedve. Peda-
gógiai szemmel nézve a dolgot: didaktikai képtelen-
ség az, a mit e tantárgy tanításával ez idő szerint 
végzünk. A mai ügyes-bajos ál lapotnak íme a fő-fő 
forrása. 

A tankönyv ügye a konkordátum óta némi 
előnyös változáson ment keresztül. Képtelenségen, a 
3 kötetes Schwetz egy év alatt való elvégzésén kezd-
ték, folytattuk Hurter, Schouppe két kötetével, még 
ma Egger vaskos kötete szolgál sok helyütt tan-
könyvül. A helyzet javításához a filozófia tanítása is 
járult , úgy hogy e tekintetben határozottan jobban 
állunk a 30—10 év előtti állapotnál. Jobban, de még 
mindig nem jól, mivel egy év alatt jól földolgoz-
ható dogmatikai könyvet írni, ha az több akar lenni 
nagyobb szabású katekizmusnál, az anyag bősége 
miatt alig lehet. A világot manap mozgató dogma-
történeti szempontról s annak némi befoglalásáról 
nem is szólok. 

Azonkívül még egy más szempont is jön itt tekin-
tetbe, melyet az idegen tankönyvírók nem vehetnek 
figyelembe s ez a saját kiaknázatlanul álló magyar 
dogmatikai hagyományunk. A dogmatika ugyan az 
egész kath. egyházban egy és ugyanaz ; de a theológus 
bizonyos nemzetnek tagia lévén, kell hogy a saját 
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népének vallási fejlődését, elődeinek az egyes hitkérdé-
sek tisztázásában való részvételét, tévedéseit és vallo-
másait ismerje. Kézikönyveinkben hiányzik ez a ma-
gyar rész. Pedig még a vatikáni zsinaton is emleget-
ték a magyar hagyományt (Szelepcsényi 1682) a pápai 
csalatkozhatatlanság mellett; az Immaculata dogmá-
nak is mily széj) bizonyítékai vannak a magyar múlt-
ban s így tovább. Itt még sokat kell dolgoznunk, hogy 
a magunk érveivel is hozzájárul junk a magyar tlieo-
lógusok alapos és a helyzethez mért dogmatikai ki-
oktatásához. 

A tantervi és a kézikönyvi nehézségek dacára 
azonban a tanár egyénisége és tanítási módszere az 
a tényező, mely a nehéz tantárgyat is kiválóképen ked-
velletheti meg a tanítványokkal. Hogy állunk e tekin-
tetben ? Erre természetesen részletes feleletet adni nem 
lehet. De tekintve az általános eredményt, a felelet ked-
vező alig lehet. Minél nehezebb a tantárgy, hozzávéve 
nálunk a latin előadási nyelvet is, annál rátermet-
tebbnek kell lennie a tanárnak, hogy sikeres legyen 
működése. Nemcsak folytonosan kell képeznie 
magát a tárgyban, tehát tudósnak kell lennie, ki 
szereti és műveli tárgyát; hanem ügyes előadónak 
is : oly követelmények ezek, melyekhez nálunk a 
nevelő körülmények jobbára hiányzanak. Hiányzik 
sok helyütt még az az anyagi ellátás is, mely mellett 
a tanár végső élethivatásának tekinti ka thedrá já t ; 
hiányzik az irodalmi élet, mely fejleszti a tehetsége-
ket s hiányzik legtöbbnyire az a külső érdeklődés 
is, mely lelkesedést önt a tanárba. Ilyen körülmények 
között a hivatásból egyszerűen foglalkozás lesz, mely 
teendőit a hivatalos előírás szerint méri s erőit más, 
esetleg jövedelempótló területen osztja meg. Pedig 
ha valahol, a tudományterjesztés terén vagyunk úgy, 
hogy a tanár lelkesedése, tudásvágya, folytonos ön-
képzése hat ébresztőleg a tanuló működésére is. 

Ha tehát dogmatikai tanításunknak az életben 
nem mutatkozik állandó hatása, az iskolában, az 
említett négy tényező mivoltában, lesz a hiány. 
A baj orvoslása is tehát ra j tuk fordul meg. 

A kérdés további részletezésébe most nem bocsát-
kozom, egyszerűen csak az illetékes tanárok figyel-
mét akartam rá fölhívni. Csak a dogmatikát hoztam 
szóba s a theologiai tanfolyamokon vele j á ró alapvető 
hittant nem említettem. Nem is mértem az igényeket 
egyetemi mértékkel, lévén a vidéki theologiai tanfolya-
moknak attól némileg eltérő célja. Pusztán általá-
nosságban vetettem föl a kérdést, hogy a magunk 
körében megbeszélés tárgyává tegyük. 

Amire gondolok, az a dogmatikai tanításnak a 
mai tantervi keretek közt emelése, különösen a cél-
ból, hogy tanítványainkkal, a jövendő lelkipásztorok-
kal, megkedveltessük a ma nem kedvelt, nem ápolt dog-
matikát. Két uton gondolnám ezt a célt megközelit-
hetőnek; először eszmecserével, ha a t. tanártársaim 
tollra vennék az említett négy iskolai tényezőt s el-
mondanák róluk nézeteiket, tapasztalataikat, indít-

ványaikat; másodszor ha az eszmecserének, akár a 
«Religio»-ban, akár más kath. folyóiratban való le-
folytatása s annak folytán a nézetek némi kialaku-
lása után összejönnénk itt Budapesten s megállapo-
dásra ju tnánk a további teendők iránt. A személyes 
találkozásnak, a személyes eszmecserének nagy elő-
nyei vannak. 

A nálunk megindult kath. renaissancenak mintha 
nem volna meg a kellő gyökere; a sok nemes törek-
vés és fölbuzdulás, melynek majd itt, majd ott tanúi 
vagyunk, nehezen tud tartósságra szert tenni s kellő 
eredményre vezetni. Valami hiányzik a lelkekben, a 
mi biztosítja a tartósságot, a kitartást. Talán nem 
csalódom, ha ezt a hiányt az eleven, a nem ápolt hit 
fogyatékosságában keresem. Ennek kell kiömölnie 
dogmatikai kathedráinkról tanítványainkba s tanít-
ványainkból a hívekbe, a mi csak úgy történhetik 
meg, ha tanítványaink, mint kath. papok, forgatják a 
dogmatikát s lia tudják értékesíteni az életben. 

A kérdés tehát nem csekély jelentőségű, megol-
dása egyenesen főbenjáró, azért megérdemli a hig-
gadt, komoly eszmecserét. 

Dudek. 

Hofbauer sz. JÇelemen Mária hitvalló élete 
főbb vonásaiban feltüntetve 

Venite, audite, et narrabo, omnes 
qui timetis Deum : quanta fecit 
animae meae. Psal. 65, 15. 

Bevezetés. 0-) 

Célja e szellemi gyors fényképfölvételeknek Hof-
bauer szent Kelemen életéről — hitbuzgalmi cél, 
lelki épülés; a mit azonban mi azzal a tudományos 
céllal kívánunk itt ebben a tudományos folyóiratban 
egybekapcsolni, hogy bebizonyosodjék, mennyire 
igaza van az anyaszentegyháznak, vagyis ennek élén 
az apostoli szentszéknek abban, hogy Hofbauer Kele-
men, kiről ez az igénytelen életrajz szól, igazán, tel-
jesen, sőt fölösen megütötte a lelki nagyságnak, az 
erkölcsi tökéletességnek azt a magas mértékét, melyet 
az egyház a végett állított föl, hogy kitudódjék, 
méltó-e, a kiről szó van, oltári tiszteletre, vagyis 
Krisztus híveinek ama hitbeli meggyőződésére, hogy 
az illető nem közönséges, hanem hősi fokon, való-
ságos diadalmas uton jutott föl az Isten szine látá-
sának boldogságába s nekünk, az üdvösség útján, 
kiváltságos pártfogóságunkra.2 

1 P. Adolf Innerko/ler C. SS. R. «Ein Österreichischer Re-
formator Lebensbild» stb. c. munkája nyomán szerző látó-
körének kitágításával s látószögének, perspektívájának is itt-
ott kijavításával. A szentté-avatás első évfordulójának alkal-
mából Magyarországban némi emlékezel és hála jele okából. 

2 A szentté avatásról a hittudomány meghatározása igy 
szól: «Canonizatio est sententia ultima et definitiva, qua 
Ecclesia aliquem vitam sanctam duxisse et inter coelites 
receptum esse declarat, atque omnibus tidelibus colendum 
et invocandum proponit.» Summa Apologetica de Ecclesia 
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Az evangéliumban (Sz. Máté, 20, 1. s köv.) az 
Úr Jézus Isten országát szőlőskerthez, szőlőtelephez 
hasonlítja s azt mondja , hogy a telep tulajdonosa 
kora reggeltől késő estig különféle órákban fogadja 
föl és küldi ki munkásai t a szőlőbe. Hofbauer szent 
Kelemen a kiváló isteni szőlőmunkásoknak ama cso-
port jához tartozik, kiken a nagy életszentségre való 
hivatottság m á r igen korán, zsenge gyermekkorukban 
meglátszott.1 Úgy van, meglátszott már akkor, mégpedig 
úgy is, a hogy a rendkívüli isteni kegyelmek adományo-
zását nagy szent Gergely, úgy is, a mint azt szienai szent 
Bernardin a szentekben kontemplálta, megfigyelte és 
leírta. Tehát először is bőséges-bőven volt szentünk 
lelke felsőbb isteni kegyelmekkel elárasztva kezdet 
óta : ez szent Bernardin megfigyelése és észrevétele 
a szentekről.2 Azután szentünkben az isteni kegyel-
mek rendesnél nagyobb mértéke az élet mind a két 
alkotórészében, az értelmiben és a gyakorlatiban 
egyaránt feltűnően, szokatlanul csodás, módon nyil-
vánult meg egész életén át : nagy szent Gergely meg-
állapítása kiváltságosán istenes lelkek természetfölötti 
felszereléséről.3 

I. Származás és szakadatlan, 30 évig tartó küzdelem 
a papi méltóságért.4 

Hofbauer szent Kelemen Mária 1751. dec. 27-én 
született Taszwitzban. Atyja Hofbauer Pál (a morva-
országi budwitzi plébánia anyakönyvében Pawel 

Catholica ad mentem S. Thomae Aquinatis, auctore Fr. J. V. 
De Groot Ord. Praed. S. Tlieol. Mag. Ed. 2. Ratisb. 1892. 298. 
lap. A lelki, illetve erkölcsi nagyságnak az a mértéke pedig, 
melyet a boldoggá vagy szentté avatandónak meg kell ütnie, 
tudvalevőleg az erények, még pedig a természetfölötti eré-
nyek hősi foka vagy a vértanúság, és a csodatevés kivált-
sága, kétségtelenül bebizonyítva, vagyis a mint az imént idé-
zett szerző mondja : szigorú vizsgálat alapján az egyház 
tévedéstől mentes tanítóhivatalától elfogadott, illetve meg-
állapított szentség híre, «admissa virtutum vel martyrii et 
miraculorum fama.» U. o. 299. 1. 

1 V. ö. «A teneris annis plura dedit futurae sanctitatis 
indicia.» L. IV. in festő S. Paschalis Baylon. 

2 «Omnium singularium (nem egyenkinti, hanem kiváló) 
gratiarum alicui rationabili creaturae communicatarum gene-
ralis regula est, quod quandocunque divina gratia eligit 
aliquem ad aliquam gratiam singularem, seu ad aliquem 
sublimem statum, omnia charismata donet, quae illi personae 
necessaria sunt, atque illám copiose décorant.» Serm. 1. de 
S. Joseph. In Festő Patroc. S. Joseph. Lect. IV. 

3 «Sunt nonnulli, qui quasi duobus (kettő) talentis 
ditati, intellectum atque operationem percipiunt, subtilia 
de internis intelligunt, mira in exterioribus operantur. Cum-
que et intelligendo ct opcrando aliis praedicant, quasi dup-
licatum de negotio lucrum reportant.» XL. Homiliarum 1. 1. 
bom. 9. Opp. cd. Migne torn. 2. col. 1106. n. 1. 

4 Hofbauer szent Kelemen Mária életét magyarul már 
többen ismertették. A földolgozás eredetiségének érdemére 
tarthatnak igényt: Dankó József, Hofbauer Kelemen Mária, 
hagiografiai vázlat, különösen tekintettel a megboldogult 
viszonyaira a magyar nemzethez c. dolgozatával a «Magyar 
Sion» 1865. évf. 81—103. 11. (Arcképpel); továbbá: Hahnekamp 
György, Boldog Hofbauer Kelemen Mária, a «Kath. Szemle» 
1891-iki (V.) évf. 461-484. 11. 

Dvorak néven van beírva), mesterségére nézve mészá-
ros, anyja Steer Mária, taszwitzi féltelkes gazda 
leánya volt. Atyja 1758-ban, tehát szentünk nevelé-
sére nézve korán elhalt. így a gyermek nevelése 
egészen anyjára maradt. Abból, a mi szentünkön 
egész életén át meglátszott, de anyjára vonatkozó 
nyilatkozataiból is következtetve, erről az anyai neve-
lésről röviden azt lehet mondani , hogy az — remek 
anyának remek nevelése vala. Mély vallásosság, tör-
hetetlen akaraterő a jóban, és kiváló okosság min-
d e n b e n — j e l l e m z i k a szent férfiú édesanyját.1 Atyja 
halála után, maga a szent férfiú beszélte el, hogy 
édesanyja őt a feszület elé állította és ezt mondá 
neki : «Nézd, ő most a te atyád ! Vigyázz, hogy 
rosszat ne tégy!» Az Isten mindentudóságára hivat-
kozott. Mily érett, korát feltűnően megelőző vallásos 
gondolkodása volt szentünknek m á r zsenge gyermek-
korában, mutat ja a következő eset: Egy alkalommal 
ismerősökkel találkoztak. Édesanyja szokás szerint 
kérdéseket intézett az ismerősökhöz: «hogy vannak, 
mit csinálnak?» A válasz az volt, hogy hát ők csak 
«időt űznek». A kis János, mert ez volt a kereszt-
neve, csodálkozva fordult az ismerősök távoztával 
édesanyjához, hogy mit tesz az, időt tölteni, «időt 
űzni?» Anyja megmagyarázta neki. Ekkor a gyermek 
elkomolyodva így nyilatkozott: «Hiszen, ha semmi 
dolguk sincs, hát akkor imádkozniok kellene I» 
A nyolcéves fiú akkor m á r mestere volt nemcsak az 
imádságnak, de gyermek-társai között az imádkoz-
tatásnak is. 

A keresztségben nyert isteni kegyelmek, mindenek-
fölött a Szentlélek adományai , szentünk lelkében 
korán virágzásnak indultak. Anyjától is nem fölüle-
tes, külsőségekben nyilatkozó, hanem bensőséges, a 
lélek mélyéből fakadó ájtatosságra nyert nevelést. 
Maga szentünk jellemezte édesanyjának nevelését 
úgy, hogy az ő alapelve szerint, mihelyt a gyermek 
úgyvan-t vagy nem-et tud mondani , azonnal akaratá-
nak odaadására kell szoktatni. Mária ünnepei előtt 

Dankónak nem lévén erős oldala a magyar nyelv, érte-
kezésének cimében Hofbauer atyának a magyar «nemzethez» 
való «viszonyait» magyarokra való hatásokra kell szabatosí-
tani, melyek között történeti nevezetességű a gróf Széchenyi 
Ferenchez és családjához való viszonyából folyó hatás. 
Fraknói, Gróf Széchenyi Ferenc, Budapest, 1908. 347. 1. említi 
Széchenyi István gróf atyjának egy levelét Fischer b. egri ér-
sekhez, melyben a «legnagyobb magyar» atyja azt vallja, 
hogy gyógyulását a szent férfiú (Hofbauer atya) «fáradhatat-
lan imádságainak» köszönheti. Erről a viszonyról alább még 
tüzetesebben kell szólnunk. 

1 «Und wirklich verständig wuszte sie einzugreifen in 
die Erziehung ihres Kindes. Der beste Beweis dafür ist wohl, 
dasz man kaum bei einem Heiligen eine solche Wertschätzung 
der eigenen Mutter nachweisen kann (sz. Ágostonhoz 
hasonlóan), wie bei P. Hofbauer. Oft und oft, besonders 
in seinen alten Tagen, rühmte er seine kluge, gottesfürch-
}ige Mutter und erklärte es als eine der gröszten Gnaden 
Gotles, eine solche Mutter gehabt zu haben.» Innerkofler, 
Lebensbild des hl. P. Kl. M. Hofbauer, Regensburg 1910. 3. 1. 
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már gyermekkorában kezdett bőjtöléssel a szűz Anyá-
nak kedveskedni. Ha édesanyjától vagy másoktól 
pénzt kapott a jándékba, azt összegyüjtögette, és vagy 
kiosztotta a szegények között, vagy pedig elvitte a 
lelkiatyákhoz a templomba, hogy az ő szándékának 
meghallgatásáért misézzenek. S vájjon mi lehetett 
legfőbb vágya az iskolában és otthon szakadatlan 
foglalkozáshoz szoktatott gyermekif júnak? Mi más, 
mint hogy ő is — Isten szolgája, pap lehessen. Bor-
bála nevű nénje vallomásaiból tudjuk, hogy szentünk 
m á r elemi iskolás korában kezdett a helység pré-
montre i - rendű lelkészeitől latinul tanulni. Vájjon mi 
célból ? Hogy valaha misézhessen ő is. Hofbauer 
már mint gyermek, általában mindenki előtt sajátságos, 
komoly tisztelet tárgya volt. Breznay Béla dr. 

A torlasz! 
Paul Bourget szépirodalmi munkásságába a 

huszadik század első tizede érdekes és jel lemző 
változást hozott. 0 , ki a nyolcvanas-kilencvenes 
években az úgynevezett pszichológiai regény műve-
lője volt, a magasabb körök szentimentális, szerelmi 
életének elemzésével foglalkozott (Mensonges, Le 
disciple, Pastels, La terre promise, Un scrupule, 
Un crime d ' amour ) : az új században politikai, szo-
ciális, vallási kérdéseket, problémákat vet föl regé-
nyeiben (L'étape 1902, Un divorce 1904, L'émigré 
1907), mint a régi katholikus Franciaország hive tár-
gyalva azokat. 

Az a szomorú hanyatlás, melyet e szerencsétlen 
országra a hagyományaival való teljes szakítás, a 
francia forradalom inaugurált s melyet a harmadik 
köztársaság radikális, vallásellenes politikája ijesztően 
siettet a vég felé, sok m o d e r n francia írót vezetett 
vissza az ősi hithez, mint mentő bárkához, vagy 
legalább elevenebbé tette hitüket, mint azt a többi 
között Bourgetnál tapasztalhatjuk. Az «Un divorce» 
ragyogó dialektikával megírt védelme a házasság 
katholikus felfogásának. Didón atya legszebb lapjait 
ju t ta t ja eszünkbe az az érvelés, melyet Bourget a 
felbonthatatlanság mellett s a Franciaországban ijesz-
tően megkönnyített válás ellen kifejt. 

Nem kevésbbé érdekes Bourget irói fejlődésében, 
hogy a regényíróból, jóval élete delén túl, d ráma-
író lesz: csak az életet jelentő deszkák elég elevenek 
arra, hogy a társadalmi moralista igéit hirdessék. 
Nem magától jött rá. Egy íiatal professzor, André 
Cury beállított hozzá az «Un divorce» regényből 
készített drámavázlattal, mely annyira tetszett Bour-
get-nak, hogy mindjár t kidolgozta. Pére Euvrard 
gyönyörű érvelése nemsokára a Vaudeville szín-
padáról hangzott el a keresztény házasság eszménye 
mellett, 1908 jan. 28-án. Még ugyanabban az évben 
színpadra került másik regénye, L'émigré, melynek 

1 La Barricade. Paul Bourget szociális drámája. 

scenar iumát Guitry, a hires jellemszinész készítette 
el. Az új és régi Franciaország évszázados harca 
játszódott le a deszkákon egy mozgalmas, élettel, 
küzdelemmel teljes d ráma keretében. 

Socrates öreg korában tanult meg citerázni; 
Bourget a hatvan felé közeledik, midőn az első 
önmagáért írt, nem regényből, nem is mások közre-
működésével átalakított drámával föllép és ez: 
«A torlasz» (La barricade), melynek premiére- je 
1910 jan. 7-én folyt le a Vaudeville deszkáin. Ez a 
nagy furorét keltett, szenvedélyes vitákat provokált, 
de egyúttal elsőrangú irodalmi eseménynek elismert 
d ráma m á r nem a régi és új Franciaország küz-
delmét, hanem oly harcot állít elénk, mely a nagy 
forradalom óta ura lomra jutott polgári osztály és a 
proletárság, egyszóval a tőke és munka , a munkaadó 
és munkás között folyik élet-halál elkeseredésével. 
Szociális felfogásban Bourget Georges Sorel, a hires 
szociológus tanítványa.1 «A proletárok erőszakossága, 
írja maga Bourget, úgy látszik az egyedüli eszköz, 
melynek segítségével a humani tar i smus által elsat-
nyult európai nemzetek visszanyerhetik régi ener-
giájukat. Ez az erőszakosság arra kényszeríti a kapi-
talizmust, hogy tisztán anyagi szerepével foglalkozzék 
s elébb-utóbb visszaadja neki régi harciasságát. 
Egy növekvő és szilárdan szervezett munkásosztály 
kényszeríti a tőkésosztályt, hogy szenvedélyessé, 
tüzessé váljék az ipari küzdelemben. . . . A társa-
dalmi osztályok olyanok mint a nemzetek. Nincs 
joguk azt konzerválni, a mit megvédelmezni nincs 
elég energiájuk». Aktuálisabb témát valóban kép-
zelni sem lehet ennél ; a többi között épen most 
folyik Németországban az építőiparosok és épí tőmun-
kások szinte gigászi harca. Most m á r Európaszerte 
szervezkednek az előbbiek is és remélhetőleg ez a 
szervezkedés mérsékelni fogja a fékevesztett prole-
társág immár tűrhetetlen erőszakoskodását, terrorját . 
Valóban az utolsó harminc-negyven év alatt minden 
állam törvényhozása és társadalma annyit javított a 
munkások helyzetén, hogy ideje van annak is, hogy 
a polgárságot védelmezzük a proletárság túlkapásai 
ellen.2 

De lássuk magát a darabot. 
Breschardnak nagy tekintélynek és virágzásnak 

örvendő díszbutorgyára van. 0 maga polgári család 
tagja, lehetett volna ügyvéd, orvos vagy hivatalnok. 
Ipari pályára szánta magát ; egész örökségét abba a 
vállalatba fektette, a mely ha rminc esztendei f á rad-

1 Maga Bourget vallja ezt s főleg Sorel Réflexions sur 
la Violence könyvére utal. Les Annales Politiques et Litté-
raires 16. Janv. 1910. p. 58. 

2 Ez az egyoldalúsága a mai szociális harcnak már 
szinte szembetűnő. Egy rétegét a társadalomnak emeli és 
sok más réteget figyelmen kívül hagy. Számos munkásnak 
jobb anyagi helyzete van, mint akárhány hivatalnoknak ; a 
szellemi munkások, nevezetesen az irók anyagi érdekei meg 
épenséggel rendezetlenek. A kiadók palotákat emelnek, az 
irók meg sanyarognak. Szerk. 
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sága árán gyönyörűen prosperál. Breschard még 
nincs ötven éves; leánya már férjhez ment, fia, 
Philippe, nemsokára szintén meg fog házasodni. 
Phil ippe munkások között nevelkedve, Marx Károly 
tanait sziva magába, szociálistának vallja magát, a 
mi azonban nem gátolja abban, hogy a milliomos 
kereskedő, Tardieu leányának kezére ne vágyjék. Ez 
a Tardieu egy ideig ha j landó volt elfogadni Philippet 
vejéül, de később szakít vele, megtudván, hogy 
Breschard, jövendőbeli vejének apja, Louise Mairet-t, 
saját diszbutorgyára egyik munkásnőjét akarja fele-
ségévé lenni. Breschardnak csakugyan komoly szán-
déka ez. Elcsábította Louise-t, a ki e viszony folya-
mán is munkásnő maradt , nem akart kitartott 
szerető lenni. Megérdemli, hogy hites feleség legyen. 
Minő meglepetés Breschard-ra, midőn Louise őt 
mint kérőt is visszautasítja. Nem szereti Breschard-t 
szerelemmel ; szivét Langoüetnek, a gyár munka -
vezetőjének adta s inkább akar boldog lenni vele, 
mint az «úrhölgy» hívságos ciniéhez jutni Breschard 
révén. Ez a féltékeny és komor Langoüet viszont 
utálja munkaadójá t , Breschard-t; fölhasználva a beütött 
válságot, sztrájkot szervez, a mely tönkretegye Bre-
schard vállalatát. Ezt a gyűlöletes tervet egy régi módi 
hűséges munkás , Gaucheron odaadó fáradsága hiu-
sítja meg, ki felfogadott munkások titkos dolgozása 
révén biztosítja a felvállalt megrendelés pontos tel-
jesítését és megmenti munkaadó ja vállalatát. Mi több : 
a sztrájkolok utol jára munkaadójuk, Breschard kegyes-
ségére szorulnak. Ez utóbbi haj thatat lan marad-
A gyárosok közös védelemre határozták el magukat. 
Szövetséget alkotnak s lisztát vezetnek a sztrájkban 
résztvett munkásokról , kiket aztán kizárnak az alkal-
mazásból. Torlaszra torlasszal felelnek. Blokra blokkal 
válaszolnak.1 Jaj a legyőzötteknek! Vae victis! Hiába 
iparkodik Louise Mairet, az egykori önzetlen szerető 
Breschard-t kegyességre, bocsánatra bírni Langoüet-
vel szemben. Ekkor lép közbe a derék Gaucheron. 
Ô, ki nemrég élete kockáztatásával védelmezte a 
titokban készített diszbútorokat a Langoüet által 
vezetett munkások vandálsága ellen, most közbenjár 
Langoüetért Breschardnál. Ez aztán másutt csakugyan 
alkalmazásba jut ta t ja a jóhiszemű fanatikus sztrájk-
vezért, ki munka nélkül elzüllenék. 

így aztán szép rendbe jön minden. A socializ-
musból kijózanodott Phil ippe elveheti Tardieu leá-
nyát, Louise Mairet Langoüet felesége lesz. Breschard 
szilárd marad, de egyúttal h u m á n u s is. Ha a kapi-
talisták védik is magukat a proletárok ellen, másrészt 
készek őket baj esetére segíteni is. Erővel párosult 
jóság legyen a hivatásuk magaslatán álló munka -
adók programmja . A társadalmi osztályharc elkerül-
hetet len; de legalább enyhítse azt a kölcsönös 

1 Innen a darab pompás neve : La barricade. Már az első 
jelenetben előfordul ez a szó. A munkavezető Langoüet azt 
mondja Louise Mairetnek : «Ils sont d'un côté de la barri-
cade. Ils tirent sur ceux, qui sont de l'autre.» 

emberiesség, a hogv Louise Mairet, a dráma egyik 
legrokonszenvesebb alakja oly szépen m o n d j a : «Örvény 
van köztetek: az eszméitek. De az eszme, az még 
nem minden. . . . Van egyéb is. Az, a mi itt ver 
(szivére iit). A mit meg kell hallgatnunk egy kissé, 
mert különben hová ju tnánk ? Igen, hová ju tnánk?» 

Bourget Barr icade-jának irodalmi értékét, ele-
venségét, élethűségét, nagy sikerét egyetlen biráló 
sem vonta kétségbe; sokan azt hirdetik, hogy ezzel 
az alkotással Bourget a legelső f iancia drámaírók 
sorába lépett ; olyan biráló ellenben akadt elég, 
a ki megtámadta a darabot részrehajlás cimén, főleg 
a szocialisták, kik szerint Bourget nagyon kimutatta 
ellenszenvét a proletárok iránt, kelleténél sötétebb szi-
liekkel festve a darab munkás szereplőit. Ezeknek pom-
pásan megfelelt az illusztris szerző maga, ki febr. 17-én 
több oldalról jövő kérésnek, nógatásnak engedve, a 
«Société des Conférences»-ben nagyérdekű előadást 
tartott a többi között a Barricadeban is érvényesülő 
sociologiai felfogásáról. 

A Barricadeet, mint szociális alkotást, egyes katho-
likus irók is kifogásolták. De hadd beszéljen maga 
Bourget.1 

«A «Nord» egyik legnagyobb egyházmegyéjének 
lapjában a «Semaine religieuse»-ban olvasom, hogy 
én úgyis mint polgár, úgyis mint keresztény, rossz 
cselekedetet követtem el, harcra ösztönözve munka-
adót és alkalmazottat egyaránt. 

Ez csaknem annyi, mintha valaki szemére vetné 
egy orvosnak, hogy az Eberth bacillus bűntársa lett, 
mert konstatálta a bacillus jelenlétét valamely meg-
támadott szervezetben. Nem az a kérdés, hogy jobb-e 
az egészség, mint az infekció, hanem hogy megvan-e 
ez a bacillus s nem teszi-e lehetségessé vagy való-
színűvé a legveszedelmesebb komplikációkat? Ha-
sonlókép, nem az a kérdés, vájjon a társadalmi békét 
elébe tegyük-e az osztályharcnak, hogy ez a harc 
utálatos-e, gyülöletes-e, hanem hogy folyik-e, dúl-e 
ez a h a r c ? ! Ez pedig folyik s epizódjainak folyton 
megújuló sokfélesége bizonyítja, hogy nem valami 
muló és helyi tünetről van szó, hanem olyan dologról, 
a mely állandó, a mely mély és szükséges, a melyet 
férfiasan úgy kell fogadnunk, a mint van. Ezt a 
konstatálást vetették szememre épen olyan irók, a 
kik ugyanazt az ügyet szolgálják, a melyet magam. 
A royalisták azon «testületi tanokra» (doctrines corpo-
ratives) figyelmeztettek, a melyeket most az orleansi 
herceg vall, miután a párizsi gróf, meg Chambord 
grófja mondot ták azokat magukénak. Nem az-e a 
céljuk, hogy az osztályok küzdelmét azok szervezésével 
póto l ják? A katholikusok egyszerűen az evangéliumra 

1 Ilogy mennyire igazságtalan a szocialisták vádja, már 
csak abból is kitűnik, hogy az egész darab legnemesebb, 
legrokonszenvesebb alakja Louise Mairet, a munkás-leány. 
Az öreg Gaucheron, különben valóságos kabinetalak, szintén 
mindnyájunk szivét megveszi. Langoüet, a munkavezető, 

_ erőszakos, féktelen és fanatikus, de egyúttal jóhiszemű. 
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hivatkoztak. Azt szerették volna, ahogy M. Barogner, 
az «Univers» hétfői tudósítója oly ékesszólóan mondja , 
hogyha keresztet emeltem volna a torlasz fölé. Arról 
beszéltek, hogy hogyan kellene lennie a dolognak. 
Nekem azonban más az ambícióm, arról akartam 
beszélni, hogy miként van a dolog !...» 

Talán még érdekesebb és igazán méltó a pszicho-
lógiai regény megalkotójának tollához az a rész, a 
hol az osztályharc elkerülhetetlenségét indokolja. 

«A szellem története arra tanít bennünket, hogy 
a lélek képességei, hogy ne mondjam részei között 
a legbecsesebbek, a legtermékenyebbek azok az ön-
tudatlan részek, azok a vérünkkel örökölt eszmék, 
őseinktől kapott szokások, azok a tradíciók, a melyeket 
tudtunkon kívül nyertünk, hiedelmeinkkel, erköl-
cseinkkel együtt, előítéleteink, melyeket csodálatosan 
határoz meg Taine «ész, a mely öntudatlan». A civi-
lizáció minden törekvése százharminc év óta a ta-
pasztalati igazság ellen irányul. Nekünk demokra-
táknak egyik axiómánk: hogy az egyéni itélét értel-
münk uralkodó képessége s iparkodunk harcot 
indítani mindenkiben, szegénynél úgy mint gazdagnál, 
kézi vagy más munkásoknál, harcot az örökölt eszmék, 
az ősi szokások, a nyers és nem választott hagyo-
mányok, az egészséges hiedelmek, az örökölt erkölcsök 
ellen. A bűvös frázis, melyet Lassalle-nak tulajdo-
nítanak : «meg kell tanítani a munkást arra, hogy 
szerencsétlen», nem egyéb, mint alig túlzott kifejezése 
ennek a programúinak, a melynek kikerülhetetlen 
fejleménye a harc. Fordítsuk le ezt a formulát : 
«öntudatos munkás»; olyan embert jelent, a ki kar ja 
fáradságával ismeri meg sorsa keménységét és saját 
erejét egyszerre. Nem képes maga elé állítani azon 
tanok összefüggését, melyek saját egyéni nyomoru-
ságunkat, mint az egész világrend kikerülhetetlen 
eredményét tüntetik föl. Nem látja a szükségszerűséget, 
csak az egyenlőtlenséget s az osztályok megoszlása 
a legnagyobb mértékben igazságtalannak látszik előtte, 
íme, itt az osztály-gyűlölet legmélyebb gyökere 
társadalmunkban. Ez annak a fél-műveltségnek, a 
kritikai képességek félig felébredésének eredménye, 
mellyel oly nagyra van civilizációnk, mintha a régi 
kor nagy, fölséges, népszerű értelmessége nem lenne 
különb belső hallgatagságának, a természettel szom-
szédos intuitióinak gazdagságával, nagyszerű türel-
mével, a mi biztosította a munkás termékenységét. 
Ezek az idők elmultak. A kezével dolgozó munkás 
eszmél, gondolkozik. Azt tartja, hogy ő az egyedüli 
alkotó, létrehozó. Azt követeli, hogy tevékenységének 
egész gyömölcse az övé legyen kizárólag s ehhez 
képest szervezkedik. A birtokos osztály megszűntetése 
ott van korlátoltan logikus gondolatmenete végén . . . 
Menenius Agrippa régi hasonlata, melyből La Fontaine 
merítette meséjét : «a tagok és a gyomor», nem szűnt 
meg igaz lenni. Az osztályok mai harca tulajdonképen 
nem egyéb, mint az izom lázadása az ideg ellen. 
Nem csöndesíthetjük le se a szeretettel, a mi nem 

kell a forradalmároknak, se igazságossággal... A mi 
igazságosságunk sohase lesz az övék, a míg meg-
engedjük, hogy legyen akármilyen csekély személyes 
tőke s átöröklődhessék. A munkás és munkaadó 
azt mondják csaknem ugyanazon szavakkal a Barri-
cade-ban: «Mindig harc lesz, életre-halálra szóló az 
osztályok között, a míg lesznek osztályok», hirdeti 
Langoüet; és Breschard: «De hiszen nem akarnak ők 
közeledni! A mit ők akarnak, az az engesztelhetetlen 
háború!» kárhoztat juk ezt a helyzetet. Ostorozhatjuk 
a primitiv barbárság e felújítását. Én is ezt teszem. 
De a kárhoztatás, az ostorozás nem szüntetik meg a 
tényállást. Ez így van, nem lehet tagadni. A «Barri-
cade» szerzője nem teremtette ezt a helyzetet, midőn 
fölismerte. Lehet, hogy elég" bátor volt kétségbeejtő 
kegyetlenségében állítani elénk a harcot, elismerem. 
De hát hol van az megírva, hogy minden igazság 
vigasztaló ? Vannak tragikus igazságok is. Az osztály-
harc szükséges volta is ilyen». 

Mi az orvossága a szociális b a j n a k ? A dráma-
irónak joga van nem felelni erre a kérdésre. Ez az 
államférfiak és törvényhozók dolga, kötelessége, vagy 
legalább annak kellene lenni. A «Barricade» nem 
szól a kérdés megoldásáról, a melyet a darab szerzője 
megoldhatatlannak tart. Pedig h á t . . . lia az ember 
gondolatban visszaidézi a nagy társadalmi harcok, 
forradalmak történetét, bámulva konstatálja, hogy 
minden nagy krizis után egy reparáló, helyreállító 
erő jön mozgásba. Valamint a leghatalmasabb fizioló-
giai, úgy a leghatalmasabb nemzeti kríziseknél, vál-
ságoknál közbelép a gyógyító természet s bizonyos 
elszunnyadt, elfojtott, eltorzított tényezők kezdenek 
működni. A gyógyító természet ilyen aktusa a szo-
ciális testben az, hogy a küzdő osztályok harcánál 
az egyik osztályfél által kifejtett energia megfelelő 
energiát ébreszt, támaszt, produkál a másik osz-
tálynál. 

A «Barricade» tanulsága a közgazdasági libera-
lizmus csődjére vet világot. Ez egyedekre bontotta 
a társadalmat s proklamálta gazdasági versenyben 
a «bellum omnium contra omnes»-t. Ma azonban 
tisztába kell jönni minden osztálynak, hogy csak 
kompakt szervezetbe tömörülten állhatja meg a sarat 
a gazdasági küzdelemben. A muló sikerein, babérain 
elszunnyadt polgári osztály r iadója : «viribus unitis», 
egyesült erővel. Képzettségénél, intelligenciájánál fogva 
ez van hivatva még mindig a vezető szerepre. Egész 
programm, a mit a szociálizmusból kiábrándult 
fiának mond Breschard a «Barricade» negyedik föl-
vonásában. 

«Maradj emberséges. Ez az igazság. A munkás 
nem vadállat, de könnyen fölizgatható s azért 
vezetni kell. Ez a mi dolgunk, a vezetőké. Valamikor 
így hívtak bennünket : les dirigeants. Szép n é v . . . 
Érdemeljük ki újra azzal, hogy erősebbek legyünk. 
Ez az első föltétel. A szociális osztályok olyanok, 
mint a nemzetek: nincs joguk fönntartani, konzerválni 
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azt, a mit nincs erejük megvédelmezni. Legyünk 
erősekés védjük magunkat , de legyünk emberségesek, 
ismétlem a szót : az erőben. Valamikor csak az 
egyiket láttad a kettő közül : a humanizmust , de 
csalódnál, ha most viszont csak a másikat l á tnád : 
az erőt !» 

Célunk nem lehet ezúttal kritikát gyakorolni 
Bourget d rámájának szociologiai elvei fölött, annyit 
azonban mégis konstatálunk, hogy a «Barricade»-dal 
az illusztris szerző nemcsak egy drámai erővel, 
mozgalmassággal teljes darabot s darabja mellék-
eimének «Chronique de 1910» megfelelően egy darab 
érző, vivódó, küzdő emberi életet, bámulatos élel-
hűségű milieurajzot vetett a sz ínpadra: hanem 
értékes, nemes szociális munkát végzett.1 Valami kis 
igaza van a «Semaine religieuse»-nek abban, hogy 
ki kellett volna domborítani az evangélium szellemét, 
mely nélkül sohasem lesz megoldva a szociális 
kérdés; de viszont a harcot bizony nem képes meg-
szüntetni, vagy szelídíteni egyedül az, ha a keresztet 
a torlasz fölé plántáljuk. A szociális harc első sorban 
földi fegyverekkel vivott küzdelem s Bourget, ezt 
jól meg kell jegyeznünk, erre a küzdelemre vet 
világot nagyhatású drámájával . 

Német h y Gyula dr. 

Nyitra püspökei a DCV1. században. (ív.) 

A nagy püspök halála u tán Badovich Péter lett 
a káptalani helynök, a ki Mossóczy István és utó-
dának, Fejérkövy Istvánnak volt a vikáriusa. A szék-
üresedés ezúttal nem tartott sokáig, mert Fejérkövy 
István már december 22-én neveztetett ki nyitrai 
püspökké.2 Fejérkövy István 1522-ben született Kóny 
győrmegyei községben, korán lett győri kanonokká 
s mint ilyen az iskolaügyek fejlesztése körül nagy 
érdemeket szerzett, maga is áldozatokat hozott e 
nemes célra. Ferdinánd király figyelme azért r á -
terelődött, először tinnini püspök, 1567-ben a bencések 
kiváltságai ellenére főapáttá neveztetett, de a mellett 
megtartotta püspökségét is, melyet a török ma jd 
teljesen elpusztított. 1572 október 27-én veszprémi 
püspök és zalai főispán lőn, 1575-ben a leveldi 
carthausi kolostor adminisztrátora, 1579-ben a kan-
cellár helyettese lett. Mindezekből a török hódoltság 
miatt nem tudott megélni, Rudolfot azért ar ra kérte, 
nevezné ki valamely jobb javadalomra . 1587 j a n u á r 
8-án a magyar kamara elnöke s ugyanezen évben 
saját kérése folytán május 13-án kineveztetett a 

1 A nemzeti szinház vezetősége, a mely sietett szinrehozni 
Pierre Wolff és Gaston Leroux Le Lys (A liliom) cimű da-
rabját, a mely a szabad szerelmet proklamálja, gondolhatna 
már arra is, hogy Bourget valamely nemes irányú drámáját 
előadassa. Jobban megtelelne így nemes hivatásának, mint 
az ország első müintézete. 

2 Vurum i. m. 334. 

nyitrai püspökség tulajdonosává.1 A pannonhalmi 
főapátságot továbbra is megtartotta, mert Ernő fő-
herceg hadászati célokra lefoglalta a nyitrai püspökség 
javait. Pannonha lmán rosszul gazdálkodott, építkezett 
is, de pénze nem lévén, sok kiváltságot osztogatott, 
hogy a konvent nem tudott miből megélni és kény-
telen volt föloszlani. Fejérkövy 1587 óta ma jdnem 
állandóan Pozsonyban lakott, szabadságot r i tkán 
kapott. 1593 júl ius 19-én sokoldalú elfoglaltságára 
való tekintettel Budolf elfogadta a pannonha lmi 
apátságról való lemondását.2 

Verancsics Antal halála óta (1573) az esztergomi 
érsekség üresedésben volt, a rendek sürgetésére 1596 
júl ius 7-én e méltóságba Fejérkövy István emeltetett. 
Nem viselte soká az érseki címet, mert ugyanabban 
az évben, november 20-án meghalt. Bár oly sok 
egyházi javadalomba volt bevezetve, megerősítése 
egyikre sem volt; mint «választott püspök» végezte 
teendőit. Nyitrán az egyházmegye kormányzatába 
egyéb elfoglaltsága miatt nem folyhatott be, vikáriusa 
a fönt említett Badovich Péter kanonok, a későbbi 
váci püspök volt. A nyitrai székesegyháznak szép 
mitrát és remek arany kelyhet adományozott, S. F. E. N. 
(Stephanus Fejérkövy Episcopus Nitriensis) felírással.3 

Fejérkövy István esztergomi érsekké való ki-
nevezésével elárvult egyházmegye élére az isteni 
Gondviselés bölcs intézkedése szerint gróf Forgách 
Ferenc került. A magyar egyháztörténelemben vannak 
bölcsebb, vannak buzgóbb, vannak polit ikusabb fér-
fiak, de a XVI. század legéletrevalóbb, legérdemesebb 
embereinek egyike mégis csak Forgách Ferenc marad. 
Az el lenreformációnak ő volt rendithetlen ba jnoka 
és örökre hálás lehet a magyar katholicizmus, hogy 
ő fedezte föl, ő támogatta és segítette XVII. századi 
i rodalmunk utolérhetetlen gyöngyét, jogaink odaadó 
védőjét, a szónoklat le nem győzhető mesterét — 
Pázmány Pétert.4 Miként sok jelesünk életkörülmé-
nyeit a homály borítja, úgy Forgách Ferenc élete 
és pályája ez időszerint fölkutatva még nincs egészen. 
1566-ban született; fia volt a hős Forgách Simon 
gróf, dunáninneni kapitánynak, édesanyja Pemf-
linger Orsolya, mindket ten a protestantizmus buzgó 
hivei, azért Ferenc is Luther vallásában neveltetett 
testvéreivel együtt. 

Ferenc fiatal korában a lengyel udvarnál tar-
tózkodott és az ifjú Báthory Endre kíséretéhez 
tartozott, a kit 1583 őszén Rómába kísért. Az ifjú 
Báthory azért ment Rómába, hogy a király és nagy-
bátyja hódolatát bemutassa Lifland tar tomány el-
foglalása után, mely ha jdan egyházi lovagrend birtoka 

1 1587 Hung. 14,391 fasc. Rev. d. Eppus Vesprémiensis, 
qui in liac sua ingravescente aetate nihil aliud quam com-
modam residentiam quaerit, Episcopatum Nitriensem nunc 
vacantem, quo antea quoque sibi oblato . . . sibi conferri petit. 

2 A pannonhalmi szent Benedekrend története. IV. 61—67. 
3 Vurum i. m. 335. 
4 Dudek : Pázmány Péter Nyitrán. Religio. 1907. 91. 1. 
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volt és a szentszék fönhatósága alatt állott1 és hogy 
egyházi pályára készüljön. Rómába november 30-án 
jöttek, Ferenc ekkor 18 éves volt. Ez alkalommal 
elhagyta a protestáns felekezetet, katliolikussá lett 
és hivatást érezvén a papi pályára, ez i rányban 
végzett tanulmányokat . 

Possevino Antal atya, XIII. Gergely nagyszerű 
jezsuita diplomatája a Forgách-családdal ismerős volt 
és az ifjú Forgách Ferenc sorsa iránt többször érdek-
lődött. Midőn megtudta, hogy az ifjú Báthory Rómából 
távozik és vele együtt Forgách Ferenc is Páduába 
készül, a hol akkor több protestáns magyar itjú 
tartózkodott, Possevino attól tartván, nehogy ezek 
társaságában Forgách Ferenc ismét protestánssá 
legyen, keresztül vitte, hogy Forgách római szemi-
nár iumba vétetett föl, itt maradt négy évig, a hol 
többi között a hires Bellarmin volt egyik tanára, a 
kitől sok jeles theologiai ismeretet sajátitott cl.3 

1586-ban esztergomi kanonok, 1587-ben veszprémi 
püspök lett inkább névleg, mint tényleg, mert megyéjét 
a török tartotta elfoglalva. Forgách több izben meg-
próbálta, hogy a jezsuiták közé fölvegyék, ezért több 
izben megfordult Grácban. A jezsuiták azonban be-
látták, hogy ily jeles tulajdonságokkal fölruházott 
gazdag mágnás az egyháznak több szolgálatot lehet 
valamely főpapi széken, mint a szűk cella falai 
között, ezért kérelmét visszautasították. 

E kitűnő egyházfejedelem 1596 júl ius 10-én lett 
a nyitrai egyházmegye püspöke,3 megyéjét igen szo-
morú állapotban találta.4 Forgách püspök a nehéz-
ségektől nem riadt vissza, a jó Isten segítségében 
bízva hozzálátott a munkához és ezt a papnevelésnél 
kezdte. Püspöki működésének szeme-fénye, hogy egy-
házmegyéjét jó papokkal lássa el, azért Vágsellyén 
1598-ban a jezsuitáknál tizenkét növendék számára 
alapítványt tett.5 A növendékek a püspök várako-
zásának megfeleltek. Carillo atya azt írja ró luk : 
«Jó példával előljárnak a nyitrai püspök úr növendékei, 
számra nézve tizenketten vannak».0 

Forgách apostoli buzgóságának ékes jele azon 
jelentés, mellyel a fönt nevezett Carillo S. J. a sellyei 
kollégium 1600. évi működését vázolja. Több protes-
tánst küldött oda, a bérmálás szentségét püspökké 
való fölszentelése óta először mintegy 400-nak itt 
szolgáltatta ki, a jezsuitákat könyvtárral ellátta, arany 
és ezüst misemondó ruhákat ajándékozott nekik, 
jutalom-dijakat tűzött ki, a rhetorikai osztály első 
előadásán négy nyitrai kanonokkal jelen volt stb.7 

A reform másik eszköze volt a megye szervezése 

1 Fraknói I. m. 520. 
2 U. o. 184—185. I. 
3 Veress E. Carillo Alfonz S. J. levelezései és iratai. 

1906. 345. 1. 
4 Dudek : Kritikai tanulmányok . . . 1904. 187. 1. 
& Kazy : Hist. Univers. Tyrn. S. J. 12. 1. 
6 Veress I. m. 345. 1. 
' U. o. 364. 1. 
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és a bajok fölismerése s azért, hogy egyházmegyé-
jében Canonica Visitatiót tarthasson, a jezsuiták 
tanácsával akart é lni ; a kitűnő atyák 1601-ben 
Pázmány Pétert küldöttek, ki rábír ta a püspököt, 
hogy a nyitrai kápta lannak a trienti szent zsinat 
szellemével és igényeivel megegyező szervezetet adjon. 
Statútumai húsz kétrétű levélre terjednek, és sárga-
vörös-zöld selyem zsinórral könyv a lakjában vannak 
összefűzve.1 Idejében a kanonokok száma tizenkettő 
volt, ma csak tíz. Pázmány Nyitrán a következő évben is 
megfordult és akkor oly nagyhatású beszédeket tar-
tott,2 hogy ezek hatása alatt a nép a Nyitrára be-
fészkelt prédikátorokat kiűzte és a templomokat 
visszafoglalta.3 

Az erőszakoskodó protestánsokkal ő sem bánt 
keztyűs kézzel.4 Midőn észrevette, hogy a káptalan 
tagjai között Nagy Marcell bölcselet és orvostudor 
trencséni főesperes és szkalkai apát mint főesperes 
hanyagul végzi kötelességét és megengedi, hogy 
protestantismusról gyanús emberek választassanak 
esperesekké, Forgách rosszal ta eljárását és a canonok 
betartására kényszerítette.5 

1602 október havára esik Pázmány radosnai 
tartózkodása Forgáchnál, ez alkalommal térítette 
meg a püspök testvérét Miklóst, há rom hét elegendő 
volt Pázmánynak, hogy meggyőzze Forgách Miklóst, 
de csak halálos ágyon. 1603-ban Forgách költségén 

•nyomatot t Pázmány m ű v e : Felelet a Magyari István 
az ország romlása okairól írt könyvére». 1603-ra 
esik Forgách Zsigmondnak, a püspök másik testvé-
rének megtérése.6 1604-ben az országgyűlésen elkese-
redett viták után Forgách lett a győztes. A túlsúlyban 
lévő protestánsok, kik mint protestáns párt először 
léptek föl,7 nemcsak hogy nem kapták meg a 
kérelmezett vallásszabadságot, hanem a 22. tcikk az 
ellenreformációnak törvény alapján való végrehaj-
tását kimondotta. Az 1604: 22. tc. beiktatása Forgách 
nagy eszének és bátorságának eredménye, egy mes-
terileg sikerült diplomáciai vonás volt részéről, minőt 
törvényhozásunk ily közvetlen megfigyelhető részle-
tességgel ritkán mutatott föl.8 

Forgách vaskövetkezesességű ember volt. Az 
országgyűlés u tán beváltotta igéretét és elfogatta 
Veresmarti Mihály ürményi kalvinista prédikátort és 

, a nyitrai várban tisztes fogságba helyezte ; és bár a 
vármegye többször sürgette szabadon való bocsátta-
tását, egyelőre fogva tartatta, de a mint szeptem-
berben elterjedt Bocskay István fölkelésének hire, 
szabadon bocsátotta. 

1 Vagner: Ada lékok . . . 1. 1. 
2 Franki V. Pázmány P. és kora. I. 616. 1. 
3 Ipolyi A. Veresmarti M. élete. I. 47. 1. 
4 Dudek: I. m. 187. 1. 
s Lányi : I. m. 251 1. 
6 Franki I. m. I. 616. 
• Dudek I. m. 191 1. 
8 Ipolyi I. m. 64. 1. 
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Bocskay István fölkelésének igazi okát klasszikus 
rövidséggel ír ja meg Dudek : 1 «Kénytelenségből, hogy 
életét, vagyonát megmentse, fogott fegyvert Bocskay», 
ki Bédey Ferenc vezérét Nyitra ellen küldötte. 
Forgách soká ellentállott, de midőn saját emberei 
pártot ütöttek ellene, a várat kénytelen volt feladni, 
hű káptalanságával Győrbe menekült , onnan pedig 
Bécsbe ment.2 Bédey Nyitrán 2 évig tortózkodott, és 
ezalatt a nyitrai székesegyház kincstárából 10.000 Írtra 
becsült ékszereket és egyéb becses dolgokat «vitt 
magával emlékül». Ezek többé vissza nem kerültek. 
A másfélévig tartó háború az országban nagy pusz-
títást okozott. Bocskay 15 pontba foglalta kívánságait, 
az alkudozásokban Forgách engedni nem akart, 
sok huza-vona után 1606 jún . 23-án létrejött a bécsi 
béke, — a protestánsok vallásszabadságot kaptak «a 
katholikus vallás sérelme nélkül.» 

Forgách 1607-ben az esztergomi érseki székié 
emeltetett, ugyanezen évben V. Pál pápa (1605—1621) 
bíborossá creálta. Forgách mindig buzgó főpásztora 
volt egyházának, de ezt mint esztergomi érsek csak 
megkettőztette, ő az akkori bécsi nuncius szerint 
igazán lelkes, sőt heves védője volt az isteni tisz-
teletnek, az egyháznak és az egyház szabadságának.3 

Mint esztergomi érsek tiltakozott az 1610-iki zsolnai 
zsinat ellen, 1611-ben Nagyszombatban tartott tarto-
mányi zsinatot. 1615 október 16-án elhalálozott. 
Némelyek pestisnek, mások mérgezésnek tulajdoní-
tották halálát. 

Halála nagy veszteség volt a magyar katholi-
c izmusra; élete, a mig csak magyar katholikus él, 
mindig világító fáklya lesz, mely irányt jelöl, hogy 
kell az egyház jogaiért küzdeni, mely egyháznak 
nem a béke, hanem a harc az élete, isteni Üdvö-
zítőnk szavai szerint : «non veni pacem mittere, sed 
gladium». Máté X. 34. 

Az elősorolt pár adat igazolja, mily könnyű volt 
a reformáció ú t j a ; a legtöbb püspök székhelyétől 
távol más világi hivatalokkal elfoglalva nyáját nem 
igen gondozta, az isteni Gondviselés különös kegyelnie, 
hogy az egész egyházmegye protestánssá nem lett. 
De ehhez járul t egyes nagynevű főpapok szorgos gon-
doskodása ; nagy é rdemű püspökök voltak, méltók az 
utókor hálás kegyeletére, a mely a fenti sorokat is 
sugallta.4 

Meg még valami. Podmaniczky Istvánról és Thurzó 
Ferencről hamis képek, ferdítések csúsztak be a 
későbbi történelembe. Ezeket kiigazítani és a valót 
bemutatni a történeti igazság érdeke. Ezt is kíván-
tam szolgálni. Cscreiu/eij István dr. 

1 Dudek I. m. 191. 1. 
2 Vagner I. m. 51. 1. 
3 Kollányi I. m. 190. 1. 
4 E helyen is hálás köszönetet mondok Czeizel Gábor 

praelatus, nyitrai nagyprépost úrnak, hogy a 43, 44, 46, 55, 
59, 65, 66, 67 és 99 szám alatt idézett bécsi levéltárakban az 
ö költségén beszerzett adatokat rendelkezésemre bocsátani 
szives volt. Az adatokat Takács Sándor gyűjtötte. 

Az egyéniség keletkezésének kérdése az újabb 
irodalomban. a> 

Három gondolatból szövődött ki az egyéniség 
mibenlétének magyarázata. Az anyag, az alak és az 
általános fogalmak meghatározásából. A mint e 
há rom fogalom fejlődött, alakult, úgy változott az 
egyéniség benső természetének értelmezése is. 

Plátó nem ismert anyagot, tehát az alakban 
kellett keresnie az egyéniség okát. Arisztotelész az 
anyagnak is tulajdonított valami határozmányt s a 
fogalommal, szemben a mely mindig mint álta-
lános az osztható anyagra támaszkodott. így gondol-
kodott Nagy Albert, szent Tamás és szent Bonaven-
tura is. Mindezek a gondolkodók az egyéniségek 
okát mennyiségi meghatározásokban s a téri és idői 
viszonylatban keresték. 

A renaissance kezdetével meginduló természet-
tudományos mozgalom az anyagot szintén mint meny-
nyiséget, quantumot kezelte és ezt a fogalmat még a 
mechanizmus elvével is megbővítette. Ezen természet-
látásban minden csak bizonyos mennyiség és mozgás 
volt. Innen van, hogy Locke és Leibnitz is mennyiségi 
viszonylatban keresték a dolgok különbözőségét. 

A mint a mennyiségi meghatározások a mecha-
nizmushoz, úgy az alakon, az eszmén nyugvó fel-
fogás (a mely természettudományos a lakban erőnek 
is nevezhető) e dinamizmushoz s a finalitashoz 
vezet. Plátó szerint ugyanis az eszme erő és cél-
szerűség. Szent Ágostonnál, a kivel bővebben nem 
foglalkoztam, de érintettem, az eszmék magvakhoz 
hasonlítanak, a melyek bizonyos terv és célszerűség 
szerint kifejlődnek. így jutott Nagy Albert az anyag-
nak, mint inchoata fo rmának gondolatához, bá r ő 
is az egyéniség elvét a mennyiségi meghatározásban 
kereste. 

Duns Scotus többet látott. Észrevette, hogy a 
dolgokat nem külső meghatározások különböztetik meg, 
hanem benső rátermettség és változatosság s ennek a 
belső készségnek kifejlődése az egyéniség oka. 

Végül a két gondolatot, az anyagot és alakot, 
az entitás fogalma alatt egybekapcsolták s azt m o n -
dot ták: ez az entitás, ez a realitas az egyéniség elve. 
Csak arra nem gondollak, honnan ered az entitás s 
mi az oka, hogy különféle entitások léteznek. 

Ma különféle álláspontot foglalnak el a keresz-
tény bölcselők. Vannak, a kik e kérdést egyáltalán 
félre akar ják tenni. Charles1 azt mond ja : nehéz ez 
a kérdés ; j obb róla nem is beszélni. Jourdain 2 pedig 
frivol kérdést lát az egészben. 

Szent Tamás nézetét követik Zigliara,3 Mercier,4  

Székely István.5 

1 Hoger Bacon 204. o. 
2 La phil. de s. Thomas d'Aquin 2. k. L8, 376, 386. o. 
3 Cosmologia, 1893. 81. o. 
4 Mét. Gen. 77. o. 
5 Erő és anyag 1894. 80. o. 
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Palmieri1 az egyéniség kérdésének megbeszélé-
sénél úgy veti föl a tárgyat mint Chr. Wolf. E német 
tudós ugyanis ontologiájában (228 i r j a : Per prin-
cípium indiv iduat ions intelligitur ratio sufficientis 
intrinseca individui . . . cur ens aliquod fit singu-
lare. Palmieri nézőpontját így szövegezi meg: Prin-
cípium individuationis dicitur id. quod est intrinseca 
ratio cur res quaevis existens sit singularis.2 

Palmieri ezután elfogadja a nominalistákkal és 
Suarezzel, hogy minden valóságosan létező dolog 
egy-egy egyed, még pedig úgy a mint az valóban 
létezik. Nincs tehát semmi járulékra szükségünk, a 
mely a dolgot egyéniesítse. Minden valósággal létező 
a maga benső mivoltában oka az egyéniségnek. 

Ügy látszik, mintha e tan ellenkeznék Scotus 
nézetével, a haecceitasszal. Nem ellenkezik ! Palmieri 
annyit mond, hogy minden valóságosan létező dolog 
egyed, de nem keresi mi annak a fejlődési oka. 
0 nem arra a kérdésre felel, hogy jön létre a fej-
lődés folyamatán az egyén? Hanem csak erre : miben 
rejlik valamely dolog egyéniségének o k a ? Ez két 
különböző szempont. Dims Scotus a fieri-re gondol; 
Palmieri pedig az «esse»-re. Duns Scotus különben, 
mint láttuk, nem ért a haecceitas alatt valami ú jabb 
reálét, sem valami újabb formát, hanem a realénak 
a formának valami színárnyalatát, a mely magához 
az anyagból és alakból összetett lényhez tartozik. 

Palmieri inkább szent Tamás nézetével ellen-
kezik, a kinek pusztán külső, mennyiségi (materia 
signata dimensionibus) szempontját elveti. 

Palmieri okoskodása így hangzik : A materia 
signata, vagyis a kijelölt, meghatározott anyag alatt 
a mennyiségileg körülhatárolt anyagot értik. Ez az 
anyag egyéniesíti az alakot, a melyet befogad, mert 
az alak, noha valóságos és nem képzelt valami, csak 
az anyaggal való egyesülés után lesz egyéni. Ön-
magának egyénisége különben nincsen. 

Am ez az okoskodás hamis. 1. Mert visszavezet 
Plátó tanítására, a ki az alakoknak külön létet tulaj-
donított. Oly alak, a mely tényleg létezik és még 
sem egyéni, csak egyetemes lehet, a mellyel semmire 
sem megyünk. Ilyen alaknak közömbösnek kellene 
lennie különböző egyéniségek iránt. A mi tévedés. 
Minden valóságos és nem képzeleti alak kizárja a 
közömbösséget. 2. Minden inkább lehetne valóságos 
dolgok egyénesítő elve, mint a puszta anyag, ha az 
bír is bizonyos meghatározással. Különféle termé-
szetek körében, valamint folytatólagosan azoknak 
egyes példányaiban mindig ugyanazon anyagot talál-
juk. Ugyanazon anyag most elkülönítve létezik az 
egyszerű elemekben, majd a növényekben, majd az 
állatokban stb. A mi mindenben közös, hogy lehet 
az egyéniségnek elve? Hiszen az egyéniségnek egyik 
legsajátosabb tulajdonsága, hogy másra át nem ru-
házható. 

1 Instil. Philos. 297—305. o. 2 U. o. 299. o. 

Kiss János dr. Palmieri álláspontját részben el-
fogadja, részben pedig tűlmegy rajta. Elfogadja, mert 
szerinte is: omnis realitas, eo ipso, quod sít reali-
tas, est individuum. Realitas est individuum. Arra 
kérdésre pedig, a mit én Palmieri nézetére vonat-
kozólag fölvetettem: hogyan alakul ki az egyéniség? 
azt feleli: in individuo nullum opus est principio 
individuationis. Ez a kérdés teljesen fölösleges. Rea-
litas in sua totalitate et in singulis suis elementis 
est individuális, ideo nulla realitas indiget principio 
individuationis.1 

Ez az a nézet, a mellyel nem tudok megbarát-
kozni. Hogyan lehet egy kérdést fölöslegesnek mon-
dani elméleti terén, a mire a gyakorlat oly nagy 
súlyt fektet? Hiszen minden fejlődés, tökéletesedés 
az organikus világban az egyéniség kérdésén, nemesí-
tésén fordul meg. Ma nemcsak arra törekszünk, hogy 
a növény- és állatvilágban új és egészségesebb egyé-
niséget hozzunk létre, hanem az emberi faj tökéle-
tesedése, erősödése, nemesedése is új egyéniségek 
kiválasztásán fordid meg. 

Ep korunknak ama minden téren tapasztalható 
gazdasági, társadalmi, sőt erkölcsi mozgalma is, hogy 
egyrészt a növény és állatvilágban, másrészt az em-
beri társadalomban egy-egy faj keretében tökélete-
sebb egyéniségeket termeljen, illetve fejlesszen ki, 
bizonyítja Duns Scotus éles szemét, hogy az egyéni-
ség nem a közös vonásokban, hanem a közös voná-
sokhoz hozzáfüződő járulékban van. S hogy ez a 
többlet valóságos tény, a nélkül, hogy önálló lenne; 
minőségi különbözet, a nélkül hogy új alak lenne. 
«Das Individuum der Natur ist j a nur Variante der 
Gattung», mondta helyesen Joel.2 

Haecceitások létrehozatala s az arra vezető ta-
pasztali eljárások bizonyítják, hogy a princípium 
individuatisnis nemcsak nem fölösleges kérdés, ha-
nem egy föltaláló elv, heurisztikus princípium is, a 
melynek a természettudományok haladása mind 
nagyobb jövőt jósol. 

Gondoljuk csak ezt az elvet végig az emberre 
vonatkozólag ! 

Élettani szempontból mi mindannyian testből 
és lélekből állunk s testünk bizonyos anyagoknak 
meghatározott mennyiségben való összekapcsolásá-
ból származik. S mégis föl kell vetnünk a különb-
ségek kérdését is, a melyek tényleg léteznek, s a 
melyek többé vagy kevésbbé teszik az embert. Kér-
dezhetjük, mi az oka testi különbözeteinknek? Miért 
képes egyik jobban ellenállani a beteges befolyások-
nak, mint a másik ? Sem az átöröklés, sem a külső 
körülmények, mint járulékok (a peripatetikusok 
véleménye) nem képesek ezeket megmagyarázni. 

Vagy vegyük a különbözeti lélektannak, ennek 
az új tudománynak alapgondolatait! Látjuk, hogy az 

1 Analysis abstractionis intellectualis 1898. 12—13. o. 
2 Der freie Wille, 353. o. 
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egyéniségek bizonyos szellemi tipusok körébe soroz-
hatok. Szemléljük az ér te lemnek erejét, illetve gyön-
geségét: az érzelmeknek élénkségét illetve szárazsá-
gát s kérdezzük az agynak, a vérnek mily egyéni 
sajátságához, vagy talán a léleknek egyéni t e rmé-
szetéhez fűzzük a jelenségeket. Már Duns Scotus 
lelkében is megfordult a gondolat. 

A kérdést k ibőví thet jük erkölcsi tapasztalatokkal 
s vizsgálhatjuk, hogy ugyanazon körü lmények között 
élő és nevelkedő egyének különböző erkölcsi sajátos-
ságai mily tényezőknek a köve tkezménye? 

Vannak ma is, a kik mint szent Tamás, quant i -
ativ viszonyokra vezetik vissza az egyéni különbsé-

geket, a sajátos je l lemvonást és a változatos lelki 
életet. De ezek material isták. Csakhogy eddig nem 
tudtak még rá jönni , mi különbség van a zseninek 
és a közönséges embernek agyveleje között. Lit tré-
nek «erkölcsi magvait» sem födözték még föl az 
agyban. 

Mivel aránylag oly kevés a mennyiségi különb-
ség az ember és a m a j o m agyveleje között, honnan 
van az az óriási minőségi távolság a kettő lelki élete 
közöt t? Tehát az egyéniség kérdését inkább benső és 
minőségi, mint külső és mennyiségi tényezők magya-
rázzák meg. 

íme ezek a gondolatok lebegnek szemeim előtt, 
midőn az egyéniség keletkezésének kérdését tovább 
szövöm s a mi gondolkodásainkhoz a lkalmazom. 
Szeretném tanu lmányomat k o r u n k tapasztalataival 
kibővíteni. Szerelném tudni, mily eredményhez ju t -
nánk akkor, ha az elmúlt századok vezető elemeit 
napja ink természet tudományos nézeteivel kapcso-
latba hoznánk ? 

Trikál József dr. 

Egyházi W i e n . Párbajellenes intézkedés a hadseregben. — 
viláe- ^ párbajellenes ligának megjött az a jó hatása, hogy 

' L ° l y a n országokban, a hol a hadsereg körében a párbaj 
" r o n t " a • tisztek között meg volt engedve, sőt kötelezőnek véte-

tett, ez az álláspont megváltozott. 0 felsége legújabban 
megengedte, hogy a tartalékos tisztek a párbajellenes 
liga tagjai lehetnek. Ezenfelül rendelet jelent meg, mely-
nek értelmében, ha tisztek és apródok között becsület-
ügy támad, azt vagy 1. békésen, vagy 2. becsületbíróság 
utján, vagy 3. katonai törvényszék előtt kell elintézni. 
Ha e három út melleit tisztek és apródok között pár-
baj kerekedik, a párbajozok igen szigorú büntetés alá 
kerülnek. 

Abban a forrásban, melyből ezeket az adatokat 
merítettük, nem találtunk tüzetesen kifej Ive, hog}' ő 
felsége rendelete az egész hadseregnek szól-e vagy csak 
az osztrák honvédségnek, mert a rendelet szerzője 
gyanánt csak az osztrák honvédminiszter van meg-
dicsérve. A dolog tehát e tekintetben tisztázásra szorul. 
Minden esetre kívánatos, hogy az egész hadsereg 
számára megbélyegzett eljárássá tétessék a párbajozás. 
Akkor a polgári hatóságok sem késlekedhetnek sokáig 
erélyes fellépéseikkel a párbaj ellen. A polgári állásban 

párbajozok ezentúl már nem hivatkozhatnak mentségül 
a hadseregre. És ez már maga nagy eredmény, nagy 
vívmány. 

* 

L y o n . Hogyan keletkezett a «lyoni hitterjesztö társu-
lat»?—A nagy francia forradalom eltörülte a szerzetes-
rendeket, feldúlta az egyházat. Mindent újból kellett meg-
alkotni Franciaországban. A külföldi missiók papnevelő 
intézete kezdett ugyan nevelni apostolokat, de hiány-
zottak az anyagi eszközök a missionáriusok eltartására. 
A nehéz kérdést egy lyoni leány, Pauline Jaricot, kezdte 
megoldani. Elmondja, hogy mikép jött rá a megoldásra. 
«Egy este — úgymond — szüleim játszó-asztalnál ültek és 
szórakozásból játszottak. Én a kandalló mellett ültem 
és Istennél kerestem a segítséget vagyis az óhajtott 
tervet. Egyszerre világos felt előttem, hogy hiszen 
ismeretségem körében találhatok sok oly társat, a ki 
hetenkint egy fillért adhat a «Propagation de la Foi» 
számára. Egyúttal szükségesnek láttam azt is, hogy az 
így társult tagok közül választani kell tíz-tíz tag 
számára egy-egy alkalmas gyűjtőt és tíz tized vagyis 
10ü tag számára egy-egy főgyűjtőt, a ki a begyült 
összegeket a központnak szolgáltassa be. Ezt a tervet 
ceruzával feljegyeztem egy papírdarabra s abban 
állapodtam meg, hogy közleni fogom lelkiatyániinal». 
1820-ban már 500 tagja volt a társulatnak és a lelkes 
leány a «Külföldi Missiók» (Missions Etrangères) számára 
csupa fillérből gyűjtött 1500 frankot adhatott át. 

íme ez volt kezdete a lyoni Hilterjesztő Társulat-
nak. Kezdeményezője Pauline Jaricot később egy másik 
jótékony intézetnél «trahison infàm» becstelen csalás 
áldozata lőn, a mint XIII. Leo mondá, a ki egyúttal 
kimondta, hogy «Pauline Jaricot emlékezete több cimen 
áldott marad Isten egyházában.» Mind ezt ezúttal abból 
az alkalomból említettük itt most lel, mert Lyonban 
Coullié bibornok bizottságot küldött ki a végett, hogy 
az Úr szolgálóleánya, Pauline Jaricot erényeinek hősies-
sége iránt bizonyítékokat állítson össze. Tehát boldoggá-
avatása előtt állunk. Maga a nagy lyoni Hitterjesztő 
Társulat 1822. május 22-én alakult meg. 

* 

R ó m a . A suburbicarius püspökségek újjászervezése.— 
Az «Acta Sanctae Sedis»-ben apostoli konstitúció van 
közölve, a mely a Róma környékén levő hat subur-
bicarius püspökség kormányzásában való változtatásokat 
fejti ki és okolja meg. Ennek a vidéknek társadalmi viszo-
nyai ujabb időben tetemesen megváltoztak, a népesség fel-
szaporodott, a Rómában székelő püspökök, kik a római 
egyház bíbornoki kollégiumában a püspök-bibornokok 
karát alkotják, pasztorációt személyesen nem végezhetik, 
minthogy az egyház közügyei Rómában is felszaporod-
tak s azok a bibornokok idejét nagyon igénybe veszik. 
Ez okok miatt szentséges Atyánk X. Pius pápa úgy 
intézkedett, hogy a római kongregációk ügyeinek inté-
zésében nagyon elfoglalt «püspök-bibornokok» egyház-
megyéjök székhelyén helyettest kapnak, a kik ott hely-
ben székelnek és végzik a Rómában foglalatoskodó 
püspök-bibornokok helyett az illető egyházmegye kor-
mányzását. Ezeket a püspökhelyetteseket mindig maga 
a pápa nevezi ki. Az apostoli konstitúció többi része 
a suburbicarius püspök és a helyettese közt levő viszony 
szabályozását tartalmazza. —y —la. 



21. száni. RELIGIO 333 

A káptalani iskolák tör ténete Magyarorszá-
gon 1540-ig. Irta: Békéli Rémig dr., egyet, tanár, a 
M. Tud. Akadémia rendes tagja. Budapest, 1910. 598. i. 
Ara 12 korona. 

A múltnak vállain emelkedett a jelen nemzedék, 
nevezetesen a jelen kultura. A fejlődés, a haladás az 
emberiség életfolvamában apró láncszemek kapcsolata, 
apró lépesek egymásutánja, amelyekből az utolsók lehe-
tetlenek volnának, ha elődeink az előzőket végig nem 
taposták volna. A mai fejlett iskola és tudás is csak 
századok előkészítő munkája után következett be, s mi 
nem volnánk ezeknek részesei, ha előbb elődeink a 
maguk korának megfelelő értelmi magaslatára nem emel-
kedtek volna, melyet aztán ránk hagyományozlak. 

Nekik «modern» volt az, ami előttünk, későbbiek 
előtt már elavult s viszont, ami nekünk ma «modern», 
a haladás legfőbb foka, az hasonlókép ismét el fog 
avulni s helyet enged majd a modernebbnek, de ennek 
a következő «modernnek» a csiráit a mi munkánk veti 
el. Dies truditur die, jellemzően kifejezi a szerves kap-
csolatot nemcsak a fizikai idő egymásutánjában, hanem 
a szellemi munkában is. 

Nem igazságos eljárás tehát s az értelmi munka 
természetének nem ismerésére mulat, ha valaki a 
múlttal szemben megvető magatartást tanúsít s hála 
helyett esetleg ócsárlással adózik a múltnak : épen olyan 
ez, mintha valaki kicsinylőleg szólna szüleiről, akikre, 
miután fölnevelték, nincs többé szüksége. Ilyesmit 
olvastunk pl. a minap az «Athenaeum»-ban (1910. 148. 1.), 
alfélé kicsinyes hangot arról a tlieologiáról, mely egy 
jobban meglátó tudós és államférfiú — Guizol — sze-
rint «a vér, mely Európa ereiben folyik s melyen egész 
civilizációnk emelkedik». 

A mai iskola is nagyobb tudásával és fejlettebb 
módszerével — hogy újból hangsúlyozzam — hosszú 
századoknak a fejleménye s a történet kiálló szava 
szerint — bármit fecsegjen is a szűk látókörű modern 
epigon — nálunk s egyebütt a kath. egyház munkájá-
nak a gyümölcse. A mult vetelte cl a magot, melynek 
termését mi aratjuk s csodálalosképen annak az előz-
ményeit — elvek alakjában — amit némely magát és 
másokat ámító modern paedagogus mint saját külön 
találmányát a maga számlájára kisajátít, szintén meg-
találjuk a múltban. 

Békefi dr. most megjeleni vaskos kötetének, épen 
úgy, mint az 1906-ban megjelent úttörő müvének: 
«A népoktatás története Magyarországon 1540-ig» nagy 
érdeme, hogy iskolázásunk hazai múltjával ismertet 
meg, hangyaszorgalommal összegyűjtve a történelmi ada-
tokat a célból, hogy ami szinte feledésbe ment, vagy 
amit a lármás felekezetiség homályba borítani iparko-
dott, meglássuk tisztán és világosan, száz és száz adat-
tal igazolva, hogy az iskola egész fejlődésével e hazában 
a kath. egyház leánya, akinek fölneveléseért ezt az egy-
házat forró hála illeti meg a mai nemzedék részéről. 

Nemcsak mint oknyomozó történeti mii, hanem 
mint olvasmány is igen sikerült alkotás ez a könyv s 
müvelödéstörténelmünknek első rendű terméke azon 
jól kidomborított kapcsolatnál fogva, melybe a szerző-
nek az iskolázást, mint a hazai mult életének egyik 
részletét, az általános nemzeli fejlődésbe beilleszteni 
sikerült. 

Részletekben gazdagabb, az oknyomozás fölfejtésé-
ben alaposabb, a folyamatos előadás tekintetében pedig 
határozottan jobb előbbi müvénél. A keretet ő maga 
rajzolja meg, az adatokat nem állítja be némán, hanem 
beszélteti, összefüggésüket maga mutogatja, amit az 
előbbi müvében, valamint a «Balatoni egyházakról» írt 
müvében némileg nélkülöztünk. 

Hogy a magyar káptalani iskolák mivoltát bemutat-
hassa, előbb elmondja a magyar káptalanok fejlődését, 
ezt a sajátszerű egyházi intézményt, mely eredőiében 
egészen más volt, mint a mivé idővel fejlődött s mint 
a minek a mai ember tekinti. Azután pedig bámulatos 
szorgalommal összeállítja a sok ezernyi apró forrás-
adatot, mely egyes káptalani iskoláinkra vonatkozó-
lag a régi okmányokban eddig feltalálható voll s 
mozaikokat készit belőlük, eleven, beszélő történetet, 
olyan munkát, mely szemmelláthatólag mutatja : mi egy 
hivatásának elő, dolgos egyetemi tanár a nemzet kul-
túrájának előbbrevitelében. 

A káptalani iskolák a népiskoláknál magasabb 
kullurhelyei voltak egykori művelődésünknek, hol a 
fiatal klérus s az előkelőbb világiak liai nyerték kiképez-
tetésüket ; egykori tanítóik nevei ma már csak mint 
méltóságok szerepelnek a káptalanokban: lector, cantor, 
custos, scholasticus — canonicus, succentor stb. egészen 
kivetkőztek régi iskolai mivoltukból. Egyáltalán a káp-
talanok szervezetéről szóló II. fejezet (14—52. 1.) igen 
érdekelheti a mai kanonokokat, a középkori papság kel-
lékeiről és számáról szóló III. fejezet pedig (52-61., 
290-344. I.) a papságot általában. Mily magasabbak a 
kulturigénvek a mai papsággal szemben, mint akkor 
voltak ! A paedagogus figyelmét első sorban : a káp-
talani iskolák szervezete (239—290. 1.) és a középkori 
iskolázás Magyarországon (344—364. 1.) cimű fejezetek 
kötik le. A II. részben gazdag oklevéltár (1028—1558.) 
van az előbb feldolgozott anyaghoz csatolva. 

Ma már nem is gondolunk arra, hogy pl. a közép-
kori papság nngy számát jó részben írásiudásának 
köszönhette, miután «a középkor első felében az irás-
mesterséghez, csekély kivétellel, csak a papok (clerici) 
értetlek» (291. 1.), ellenben «Hunyadi János országkor-
mányzó 1450-ben, Báthori István erdélyi vajda, Roz-
gonyi László és Guthi László meg 1491-ben nem tudtak 
irni» (355. 1.); de sőt «János vegliai prépost 1186-ban, 
három traui kanonok meg 1286-ban nem tudja a nevét 
aláírni» (306. 1.). Ez nekünk ép oly különösnek látszik, 
mint midőn azt olvassuk pl., hogy «Szálkái László már 
esztergomi érsek voll, s még csak a kisebb rendeket 
vette foi » (330. 1.), vagy hogy «Deméndi László váradi 
püspök 1378- és 1379-ben a király orvosa» (343. 1.). 
A paedagogus pl. ép úgy épülhet az akkori tanítási 
elven, «hogy a tanítás a tanuló egyéniségéhez alkalmaz-
kodó legyen» (245. 1.), mint ahogy megrökönyödhetik 
a mai tanuló, amidőn olvassa, hogy a «fűtés egyáltalán 
tilos volt az iskolában» (287. 1.). 

Nagyon érdekes és tanulságos egy mű ez a katho-
likusnak, hogy egyháza munkáján épüljön ; a paedago-
gus nak, hogy lássa a jelen didaktikánk miként táplál-
kozik a múltból ; a politikusnak, hogy értse meg és ne 
ismételje szajkó módjára a bárgyú frázist, hogy az 
állam ma az állami iskolák felállításával csak vissza-
veszi a feladatot, melyet egykor az egyházra ruházott. 
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Eszeágában se volt ráruházni az egyházra olyasmit, 
amit soha feladatának nem ismert s ma is iskoláival 
olyasmire vállalkozik, a mit az egyház közreműködése 
nélkül — mint ez a dolog ismerője előtt több mint 
bizonyos — üdvösen megoldani nem tud. Dudek. 

* 

A7. e u k a r i s z t i a z e n é j e . Tanulmány az egyház-
zenei liturgika köréből. Irta Járosy Dezső, esanádegy-
házmegyei áldozópap. Temesvár, 1910. 188. 1. Ára egy 
korona. 

Ismeretlenül is tetszik nekem ez a Járosy, az egy-
házi zene tisztításának buzgó apostola. Sokszor betekin-
tek «Egyházzenei Közlönyé»-be, hónapról-hónapra majd-
nem egyedül az ő cikkei töltik ki. Agitál, buzgólkodik 
az egyházi zene mellett, mint a jelen füzetében is : magya-
ráz, kapacitál és soha bele nem fárad. Ezen tudok 
épülni. Mert bogy a templomi zene és ének elvilágia-
sodolt, ismeretes; hogy liturgikus méltóságába vissza 
kellene állítani, az is bizonyos. 

A derék agitátor bizonyára sikerekkel is dicsekszik 
már, mert lehetetlen, hogy a jól és buzgón előadott 
igazság hívekre ne találjon. Magam is azért irom e soro-
kat, hogy a figyelmet felhívjam rá és elismeréssel adóz-
zam fáradhatatlan buzgólkodásának. Célja nemes, az 
egyházi zenét megtisztítani akarja a betolakodott profán 
elemektől; csak minél több eszközt és minél több párt-
fogót kívánok neki e célnak minél szélesebb körben, 
sőt az egész országban való megvalósításához. 

Nem tudom, vájjon kell-e annyit irnia, mint 
amennyit í r ; talán jobb volna tollából kevesebb, de 
megérlelt tanulmány; mert ez a füzet is, egyszerűsítve 
a szavaló, ismétlésekbe eső stílusát, mint irodalmi ter-
mék sokat nyert volna értékében, ha epikai nyugodt-
sággal magyarázza benne védett lételét. Ez a sok szó-
noklás untató és szinte nem illik a megtisztított zenei 
stílusokat (gregorián stb.) ilyen tollstilussal védeni. Egy-
szerűség, komolyság szép nemcsak a zenében, hanem 
az irodalmi stílusban is. 

De hát ez utoljára is csak mellékes körülmény s 
pongyolastilusban is megírva, a mű nem veszít értéké-
ből. Bármely ügy fanatikusát ugyanis energiája, céljai 
s nem a stilisztika szempontja szerint kell első sorban 
értékelni. Már pedig a komoly egyházi zenének Járosy 
értékes képviselője s mindnyájunk részéről méltánylást 
érdemel. 

* 

Bemard Alio O. P : L ' É v a n g i l e e n face du s y n -
c r é t i s m e paye i i . Megjelent az «Etudes d'histoire et de 
philosophie religieuse» c. gyűjteményben. Paris. Blond. 
1910. 

P. Alio, az új-szövetségi szentírástudomány tanára 
a fribourgi egyetemen, e munkában az összehasonlító 
vallástörlénelem egyik legjelentősebb kérdését ismerteti: 
a kereszténységnek keletkezése korában való viszonyát 
a szinkretizmushoz, az azon korban oly befolyásos 
pogány, első sorban keleti vallás-keverékekhez. 

Ez ma az aktuális kérdés, miután a keresztény-
ségnek úgy a görög mithológiából, mint a bábeli,"vagy 
áriái hitrendszerből való leszármazásának kérdése hát-
térbe szorult. (Bevez.) 

A kereszténység keletkezése összeesik azon korral, 

melyben sem a hivatalos állami kultusz, sem a raciona-
lisztikus szabadgondolkodás már nem elégítették ki a 
lelkeket. Ujat, rendkívülit kívántak és azt leginkább a 
misztikus Kelet hit fonásaiból merítették. (I. tej. 6—15. old.) 

Az akkori eszmevilág megértése céljából vessünk 
mindenek elölt a görög szellem fejlődésére rövid vissza-
pillantást. 

A görög világnézetben szereljük a földi optimizmust, 
melyet Hellasz műalkotásaiban, irodalmi termékeiben 
látunk, bizonyos kizárólagossággal előtérbe állítani. Ne 
feledjük azonban, hogy voltak a görög lélekben sok-
kal mélyebb (mert sokkal finomabb lelki müveletet 
feltételező) eszmék is, teszem a szenvedő élet nagy 
realitásai iránt való fogékonyság és ennek kapcsán a 
földöntúli reménységek és törekvések is. (Pindaros, 
Sophokles, stb.) Innét az orphizmusnak, ennek a 
misztiko aszketikus hitrendszernek, melynek nyomaival 
úgy Görögországban, mint Dél-Itáliában már a Krisztus 
előtti VII. században találkozunk, nagy hatása a görög 
lélekre. 

E misztikus irány, mely e földel siralomvölgynek, 
a testet tömlőcnek, a lélek eszményi, szabad szár-
nyalását akadályozó tömlőcnek tekintette, a görög 
bölcseletre is hosszantartó befolyást gyakorolt. Egészen 
Piátóig. Csak Arisztotelésszel sikerült magát a bölcselet-
nek e misztikus világfelfogás hatása alól felszabadítani. 
Ez már a racionalisztikus metafizika korszaka. Minél 
inkább fejlődlek az egyes tudomány-ágak, annál inkább 
érezték nagykorúságukat és kezdték az őket egységes 
szinthézisbe foglaló metafizika védőszárnyai alól ki-
bújni, önmaguknak külön-külön, a többi tudomány-
ágaktól függellen képet alkotni a világról. A minden 
tudományágat összképpé forrasztó metafizika hátlérbe-
szorulásával előtérbelép a hyperkriticizmus, a szkepti-
cizmus. Es lia már nem lehet az elméleti egységei, 
biztonságot megmenteni, beköszönt a pragmatizmus, mely 
legalább az erkölcsi-gyakorlati téren akarja a széthúzó, a 
bomlasztó erőket ellensúlyozni. De a pragmatizmus sem 
váll be; nem nyújtván az emberi lélek egyik legsar-
kalatosabb elemének, az értelemnek, az azt megillető 
támasztékot, nem birt tarlós vonzóerővel a szel-
lemekre. 

A hivatalos állami kultusz szintén már rég elvesz-
tette erkölcsi súlyát s befolyását, úgy a benne mind-
inkább fokozódó pusztán külső, formalisztikus jelleg, 
mint pedig a kritizáló bölcselet bonckése folytán. 

Ez rövid vázlata a (görög-római) szellemi állapot-
nak a kereszténység föllépése korában. Innét a keleti 
hitrendszerek óriási hatása ama korban. A tömegnek, 
mely már nem bir többé a barbár népek egészséges, 
józan őserejével, melyet már érintett a dekadencia 
fuvallata, a vallás- (és szexuál-) pathologia oly cseme-
géit nyújthatták, melyekhez képest eltörpült az, mit 
Róma és Hellasz hivatalos kultusza e téren nyújtott. 
De a magasabb lelki igényekkel bírók, hogy úgy mond-
jam a lelki arisztokracia számára sem voltak üresek a 
szinkretizmus kezei. Ezeknek, leginkább titokzatos 
avatások és a legrafinállabb misztika révén már e föl-
dön nyújtotta a vallási belátás és különösen az átérzés, 
átélvezés bűbájos italát s azt is csak halovány élőképe 
gyanánt annak, mi az ezoterikus, beavatott lélekre a 
túlvilágon vár. 



21. száni. RELIGIO 335 

De ha eltekintünk is a szinkretizmus pathologikus, 
szélsőséges kisérőtüneteitől, megmarad a földöntúli isten-
egyesülésben végződő földi lelki tisztulási folyamat. 
Vegyük ehhez azt a tényt, hogy az államhatalmi egy-
ségesítés az Imperium Romanum jogara alatt rendkívül 
alkalmas volt általános, minden népeket átölelő vallási 
törekvések ébresztésére. Mert a politikai válaszfalakkal 
együtt ledőllek az országos, nemzeti, helyi istenek is 
oltáraikról. (I. 9—10.) Csupán ezt a körülményt véve, 
önként előtódul a kérdés, váljon nem nyujtja-e az 
így megmaradt alkotórészek összetétele a kereszténység 
kialakulásának kielégítő, a természetfeletti behatást 
feleslegessé tevő magyarázatát? (II. 16—34.) 

Ha azonban közelebbről vizsgáljuk a szinkretiz-
must, számos oly lényeges vonás ötlik benne szembe, 
mely teljesen elüt a keresztény eszmekörtől. így a 
szinkretista rendszerek (az egy Mithra-kultusz kivételé-
vel), amint láttuk, mind ezoterikusak, tanaik teljességét 
csak kis számú beavatottnak tárták fel, míg az új-
szövetséget a legtágabb univerzalizmus hatja át. (Ezért 
is küzdött a kereszténység oly eréllyel a valamivel 
később keblében is jelentkező ezoterikus-gnosztikus 
törekvésekkel szemben. És a «disciplina arcani» sem 
bírt tulajdonképeni ezoterikus jelleggel. [VI. 150.]) 

Azonkívül a szinkretizmus a beavatottak valódi 
erkölcsi tökéletesedését sem bírta elérni, a mi pedig a 
kereszténységnek kiváló módon sikerült. Mert hiába, a 
kereszténységben megnyilvánuló egyszerű, bensőséges, 
mindenkit átkaroló szereleltel szemben sem a pusztán 
a külsőségest alig meghaladó vezeklések, sem a titok-
zatos szertartások nem voltak versenyképesek. Tanai-
ban pedig a kereszténység legszigorúbban kerülte a 
más tanokkal való összekeverést, míg az egyes szin-
kretista kultuszok oly messzemenő tanbeli megalkuvást 
engedtek meg egymás között, hogy egy és ugyanazon 
egyén egyszerre több ily hitrendszernek papja is lehe-
tett. Ez utóbbi annál könnyebben volt lehelséges, mert 
megvolt bennök a személyes Isten nélkül egységesítő 
törekvés, illetve egy istenségnek csak bizonyos szem-
pontból, tehát nem abszolút módon a többi fölé való 
helyezése (henotlieizmus). De monotheizmusról, az 
ó- és új-szövetségnek ezen alaptanáról, náluk nem 
lehet szó. 

Nagyon lényeges szempont továbbá, hogy a szin-
kretizmusban az «én» boldogulása volt a középpont, az 
istenségek pedig csak annak mintegy eszközei. A keresz-
ténység ellenben, mely korántsem tagadta az «én» 
boldogulását, azt az «élit» a leghatározottabban alá-
rendelte Istennek és a felebaráti szeretetnek, ennélfogva 
a szinkretistáknál ismeretlen eszmekörbe állílolta be. 
Milyen más fogalmuk is volt a szinkretistáknak isten-
ségeikről, mint a keresztényeknek az ö isteni Mesterük-
ről! (III. 35-64.) 

Lássuk ezek után röviden azon pontok némelyikéi, 
melyek látszólag fedik egymást a szinkretizmusban és a 
kereszténységben. 

Mindkettőben találunk tisztulási fürdőket, mind-
kettőnek hívei bizonyos ételekben istenök testének s 
vérének részeseivé lettek. (Nemcsak az Eucharistia volt 
ilyen, hanem Dyonisos, Mithra stb. is.) A nyelvezet, a 
kifejezésmódok, a karizmák (különösen a ^maa&XaÀta), 
bizonyos enkratikus elemek, a disciplina arcani, a meg-

kereszteltek és a katecliumenek egymástól való el-
különítése mindmegannyi nemcsak a kereszténységben, 
hanem a szinkretizmusban is (sőt ez utóbbiban még 
bőségesebben) fellelhető elemek. 

Itt ne feledjük azonban, hogy ezekben az elemek-
ben sok az olyan alkotórész, mely minden vallás 
közös vonása és így eredete már magának az ember-
nek, mint «animal religiosum»-nak természetében rej-
lik. (Es ehhez kapcsolódhatik a természetfeletti elem 
is : gratia non destruit, sed supponit naturam.) Miért 
is korántsem szükséges eme jelenségeket a keresztény-
ségben szinkretista befolyásnak tulajdonítani. 

Ezzel szemben úgy külső, mint belső okok révén 
sokkal inkább valószínű a keresztény tanok s gyakor-
latok bizonyos rokonsága a zsinagógával. Hisz a keresz-
ténység első terjesztői, nemkülönben az első keresztény 
hitközségek hívei is zsidókeresztényekből állottak. És 
Palesztina határait átlépve, azt látjuk, hogy a pogányok 
közt elszórt zsidó telepek (8iaorapa) voltak azon szervek, 
melyeken át a kereszténység a pogány tömegekbe hatolt. 
(Hisz a pogány közvélemény is nem egyszer csupán a 
zsinagóga egy fatlyú-hajtásának tekintette az első keresz-
tényeket.) 

Ezzel szemben szinkretista befolyásról annál ke-
vésbbé lehet beszélni a kereszténységben, mert a kettő 
között kölcsönösen a legnagyobb mérvű tartózkodás, 
elzárkózás, bizalmatlanság uralkodott. A szinkretista 
vallások hívei, kik szertartásokban, külsőségekben oly 
túltengően gazdagok voltak, a náluknál ebben is össze-
hasonlithatlanul józanabb, egyszerűbb keresztényeket 
ép ezért sokszor racionalistáknak, epikureusoknak, sőt 
alheistáknak nézték. A keresztényeket viszont szigorú 
tilalmaik tartották vissza a szinkretizmusnak nemcsak 
szorosan vett vallási ténykedésein való részvételtől, 
hanem úgyszólván az összes nyilvános társadalmi moz-
zanatoktól, mivel ez utóbbiakjs a szinkretizmus eszmei 
és erkölcsi légkörétől voltak áthatva. Ép e tartózkodás 
szolgált okul annak, miszerint őket «odium generis 
humani»-nak tekintette a pogány közvélemény. (Tacitus.) 

De ha nem is volt volna tudatos és közvetetten 
befolyása a szinkretizmusnak a kereszténységre, vájjon 
az öntudatlan és a zsidóság révén közvetett behatást 
vissza lehet-e utasítani? 

Hogy a szinkretizmus és számos zsidó szekta közt 
csakugyan létezett nagymérvű kölcsönhatás, azt tagadni 
nem lehet. Sőt ezt a befolyást egyes keresztény hitköz-
ségekben is lehetett észlelni. (Galaták, korinthusiak, 
kolosszaiak.) De ép e befolyás visszautasításában nyil-
vánul a kereszténység egyik sarkalatos törekvése. Csak 
ez érteti meg velünk teljesen szent Pál leveleinek ide-
vonatkozó részeit. Míg, teszem, a nemkeresztény (pusztán 
természetes) karizmák elsősorban az «én» kielégítését 
célozták, a keresztény (természetfölötti) karizmák, me-
lyekről szent Pál értekezik, a felebaráti szeretet, az 
altruizmus jegyében mozognak. Úgyszintén a szinkretis-
tákat olyannyira jellemző külsőséges aszkézis helyett 
szent Pál mindig a belső, lelkiismeretbeli fegyelmezett-
séget, tisztaságot és békét hangoztatja. 

Hasonló elutasító magatarlást látunk még különö-
sen Péter második levelében és Judáséban a szinkretiz-
mus eszméi s gyakorlata ellen. Hogy pedig e magatar-
tás a kereszténység zömében visszhangra talált, arra 
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bizonyíték az első századok keresztény irodalma. (IV. 
65-106.) 

Miért volt végre maradandó hatása a keresztény-
ségnek, a szinkretizmusnak pedig nem ? Holott a szin-
kretizmus bőven rendelkezett mindazokkal az eszközök-
kel, melyek képesek úgy az egyént, mint a tömegeket 
jó tulajdonságaiknál és hibáiknál fogva egyaránt von-
zani, lekötni! 

Mert hiányzottak e rendszerekben az egyszerű, 
világos, határozott hitbeli tanok, melyek az egy-Islen-
fogalom köré csoportosulnak. Hiányzott bennük az 
egyszerűségében mélységes és szilárd erkölcs, mely 
nélkül pedig minden idő előtt az enyészetnek martalé-
kává válik. Pantheizmusuk és dualizmusuk szükség-
képen összezavarta a Teremtő és teremtmény, a Causa 
prima és a causa secunda között levő kristálytiszta 
megkülönböztetést. Miért is végelemzésben csak az 
álmodozó lelkeket s nem a gondolkodó embereket bírta ki-
elégíteni. Es sem a pantheizmus, sem a dualizmus nem 
kellő motívum arra, hogy gyakoroljuk az erkölcsileg 
jót és kerüljük a rosszat. Pedig józanul gondolkodva a 
hivő és a szilárd erkölcsű egyének alkotják minden tár-
sulásnak, főleg pedig a vallásiaknak legszilárdabb osz-
lopait, a jövő számára pedig a legreménységesebb kovászt. 
(V. 107 — 137.) 

És ép e tanaiban való egyszerűség és határozott-
ság, nemkülönben rendkívüli erkölcsi szilárdsága képe-
sítette a kereszténységet arra, hogy midőn idővel a 
nagy tömegek lélektanával bölcsen számolva, nem egy 
kívülről jövő szertartási elemet vett át, nem alakult át 
az ezen elemekhez régente tapadt pogány tanok szerint, 
hanem teljesen a maga keresztény szintézisébe olvasz-
totta be ama szertartásokat. 

Mi a kereszténység és a szinkretista tanok közt 
levő e lényeges különbség végső okát keresztény hitünk 
természetfölötti, isteni eredetében látjuk. 

íme a kitűnő könyv tartalma, melyei a keresztény-
ség eredete iránt érdeklődőknek figyelmébe ajánlunk. 

Pfeiffer Miklós. 
* 

A h i t t u d o m á n y i kar pá lyaté te l e i az 1910—11. 
t a n é v r e . 1. Kívántatik ismertetése és bírálata Feneion 
és Bossuet vitájának az önzetlen és önző szeretetről. 
2. A Szent János-féle iratok eredele (János-kérdés). 
3. A szentségek hatásáról szóló katholikus tan rövid 
kifejtése után kimutatandó, hogy a modernisták ezzel 
ellenkező nézete, mintha a szentségek célja csupán a 
Teremtő mindig jótékony jelenlétének az ember emlé-
kezetébe való visszaidézése volna, téves. 4. A magyar-
országi hitújítás története okmányok alapján 1551-ig, 
tekintettel a külföldi vallási mozgalmak hatásaira. — 
Jutalmuk egyenkint 140 korona. Határidő 1911. márc. 31. 

* 

D o c t o r e s co l leg iat i . 
A budapesti egyetem hittudományi kara folyó hó 

11-én tartott VII. rendes ülésében Rolt Nándor dr. 
esztergomi kanonokot, Horváth Győző dr. kalocsai 
kanonokot és szemináriumi rektort, Robitsek Ferenc 
dr. c. kanonokot és a központi papnevelő intézet al-
kormányzóját, Werdenich Endre dr. a bécsi sz. Ágos-
tonról elnevezett felső papnevelő intézet igazgatóját, 
Schermaun Egyed dr. és Strommer Viktorin dr. pan-

nonhalmi theologiai tanárokat, Czilek Balázs dr. és 
Szeghy Ernő dr. cisztercita theologiai tanárokat, Jehlicska 
Ferenc dr. egyetemi magántanárt és Schütz Antal dr. 
kegyesrendi theologiai tanárt a hittudományi irodalom 
és a papnevelés terén szerzett érdemeik elismeréseül 
bekeblezett doktorokká választotta. 

Budapest, május 12. 1910. Mihályfi Ákos dr., 
e. i. dékán. 

Ii . Cze l ldömölk . A példány névre szólt, onnan támad- felt 
hatott az elmaradás. Most ismét rendben lesz. 

L. líudapest. A kath. sajtóegyesület támogatásában 
részesül az <• Alkotmány», az «Uj Lap», az «Igaz Szó» s néhány 
vidéki kath. hirlap ; az idén 58 ezer korona fordíttatik e 
célra. 

Sz. Dobs lna . A június végével a kath. kör helyisé-
gében tartandó országos kateketikai kurzusunk körülbelül 
elő van már készítve. A munka nagyban folyik. Mindnyájan 
át vagyunk hatva az ügy fontosságától. Kérdésekkel a Hit-
tanári Egyesület titkárához, Aubermann Miklós úrhoz (IV., 
Váci-utca 45.) kell fordulni. 

K. T r e n c s é n . A «Religio» utolsóelőtti számában közölt 
ismertetésének irodalmi részében épen a kérdést tüzetesen 
tárgyaló magyar értekezésről nem emlékezett meg. Hogy a 
Boldogságos Szűz hol élte utolsó éveit s hol vitetett a 
mennybe, arról Székely István dr. egyetemi tanár értekezett 
a «Hittudományi Folyóirat» 1909-ik évfoly. 91—125. old., ily 
cimen : «Szűz Mária sírja». A szerző arra a következtetésre 
jutott, hogy a szent Szűz az Úr Jézus mennybemenetele után 
Jeruzsálemben élt és sírja is csak ott lehetett. Az értekezés 
megírására az a tény adott alkalmat, hogy a német császár 
szentföldi zarándok-útjában azt a Jeruzsálem mellett fekvő 
telket, melynek «La dorinition de la Sainte-Vierge» (a szent 
Szűz elszenderedése) a neve, megvásárolta és katholikus 
alattvalóinak adta. (K.) 

M. l íudapes t . «A szeretet, a mellyel körülveszik s az 
öröm és az elismerés, a mellyel megnyilvánulását fogadják, 
ad szárnyat a tehetségnek s képesiti arra, hogy megérlelje 
magában azokat a gyöngyöket, a melyeket isteni adományok 
a lelkébe ojtottak. A tehetség — bármely térre rendelte is 
végzete — szeretet nélkül elsorvad, mint a virág, ha nem éri 
eső és napsugár», — irta gyönyörűen az «Esti Újság» május 
17-én. Leirtani e sorokat, hogy megértsék a katholikusok : 
miért nem támadhat közöltünk valami kiválóság, hanem 
mindig csak odaát. Nem vesznek itt észre senkit, nem törőd-
nek ide mifelénk senkivel, nem örülnek senkinek.Ha nagyobbra 
hivatott is valaki, hadd sorvadjon el magában. De azért 
szeretnének a sorban elsők lenni. A Mikszáth-ünnepen ellen-
ben nagyon örültek — a protestánsok annak, hogy van 
Mikszáthjok. 

TARTALOM. A dogmatika tisztelt tanáraihoz. 
Dudektöl. — Hofbauer sz. Kelemen élete. I. Breznag 
Béla dr.-tól. — A torlasz. (Bourget szociális drámája.) 
Németiig Gyula dr.-tól. — Nyitra püspökei a XVI. század-
ban. IV. (Vége.) Cserenyey István dr.-tól. — Az egyéniség 
kérdése az újabb irodalomban. I. Trikál József dr.-tól. — 
Egyházi világkrónika. —y —la-tói. — Irodalom. Békefi : 
A káptalani iskolák története Magyarországon 1540-ig. 
Dndektől. — Járosv : Az eukarisztia zenéje. — Alio: 
L'Evangile en face du syncrétisme payen. Pfeiffer 
Miklóstól. — A hittudományi kar pályatételei az 1910-11. 
tanévre. — Doctores collegiati. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

D U D E K J Á N O S dr . egyetemi ny. r. tanár . 
Slephaneum nyomda r. t. líudapest, Vili., Szentkirályi-utca 
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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- EQYKTKMI TANÁR 

SZERKESZTŐSÉG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

Élt-e Jézus ? 
Széljegyzetek Harnack cikkéhez a «N. Fr. Pressé»-ben. 

Minden vallástörténelmi jelenség közt legfonto-
sabb a kereszténység eredete ; ennek pedig alapvető 
kérdése Jézus élete. A régi rat ionalismus Krisztust 
elismerte történeti személynek. Strauss és a tübingai 
iskola már különbséget tettek a Jézus nevű bölcs 
közt, kinek történeti valóságát elismerték és a ke-
reszténység Krisztusa közt, kinek történetét a Jézus 
élete körül keletkezeti és idő folytán ahhoz hozzá-
tapadt hitregének, mythosnak tartották, melyet csak 
a II. század közepe tá ján foglaltak irásba az evan-
géliumokban. Természetesen minden, a mi Krisztus 
életében természetfölötti, szerintük ilyen mythos volt. 
Mindamellett Jézus történelmi valóságát, létezését 
számottevő ember kétségbe nem vonta. 

Az őskereszténység emlékeinek szorgalmas föl-
kutatása azonban a rationalista tudományt, legalább 
az irodalomtörténeti téren, lépésről-lépésre hátrálni 
kényszerítette ; úgy hogy ma m á r a legszigorúbb 
kritika is elismeri, hogy az evangéliumok s általá-
ban az újszövetségi könyvek az apostolok vagy apos-
toli tanítványok korában, tehát a szem- és fül tanuk 
életéhen eredtek. Teljes joggal mondta Harnack : 
«Az őskereszténység forrásainak kri t ikájában kétség-
kívül a hagyományhoz való visszatérés út ján va-
gyunk».1 Ha pedig Jézus életének legrégibb történelmi 
forrásai és tanúbizonyságai, t. i. az evangéliumok 
hitelesek, akkor természetesen a bennük leirt élet is 
történelmi tény. 

Azonban a vallástörténelmi kutatásokban, a ke-
reszténység eredetének vizsgálatában, mint más téren 
is, mainap az evolutionismus a divat, mely mindent 
lassú fejlődésből magyaráz s a vallástörténelemben sem 
akar ja a kész vallásoknak hirtelen föllépését, határo-
zott történelmi személyektől való eredését elismerni. 
Szerinte a kereszténység, annak tanai, törvényei és in-
tézményei fejlődés művei ; csakhogy némelyek szerint 
ez a fejlődés Jézus prédikálásából indult ki, főleg sz. 
Pál működésében folytatódott és a l l . század közepén 
fejeződött be ; míg mások szerint a fejlődés már 

1 Gesch. der altchristl. Liter. Leipzig. 1897. I. X. 

Krisztus előtt nagyrészt végbement, Jézus, Pál és a 
többiek a kifejlődött tanokat tulajdonképen csak 
rendszerbe foglalták. (Egyháztörténeti és zsidótörté-
neti fejlődés.) A Krisztus-utáni fejlődésnek fő hirde-
tője ma Harnack. A Krisztus előtti fejlődés állítólag 
a babyloni, perzsa, görög és más vallásokból tör-
tént, a legújabb irány szerint a kisázsiai vallásokon 
átszűrődött babylonismusból, miként azt főleg Gun-
kel és Bousset vitatják.1 

Ezek azonban komoly emberek, kik vélemé-
nyüket igyekeznek a mennyire lehel, tudományosan 
megokolni ; ismerik a kérdés nehézségeit és sokszor 
érveik gyengeségét is szerényen bevallják. Kutatják 
a kereszténység eredetét a maguk mód ja szerint; de 
a történelmi tényeket tiszteletben tart ják és a keresz-
ténységet nem támadják. 

Vannak azonban u jabb időben Németországban 
is felületes és merész műkedvelők, kik m á r nem-
csak a természetfeletti mozzanatokat akar ják ki-
küszöbölni a kereszténység eredetéből, hanem az 
alapvető tényeket, sőt magát Jézus életének történeti 
valóságát is eltagadják. 

Ez ellen a radikális i rány ellen hatalmas cikket 
írt Harnack, a berlini egyetem nagyhírű tanára, a 
«Neue Freie Presse» f. é. má jus 15-iki számában 
«Hat Jesus gelebt?» cimen, mely igazán megérdemli, 
hogy arról a magyar közönség is tudomást vegyen. 
Annál is inkább, mert ez a tudatlan kotnyeleskedés 
nálunk is a társaságban és sajtóban gyakran meg-
szólal, még hozzá néha olyan tiszteletlen és a ke-
resztény érzületet sértő hangon, a m i már fá jda lom! 
újmagyar különlegesség. 

Ime Harnack cikke, néhány lényegtelen rész ki-
hagyásával : 

Szégyenletes dolog, hogy a tudományos theolo-
gusnak arra a kérdésre, élt-e egyáltalában Jézus, 
még ma is felelnie kell, mikor a tudomány Német-
országban immár csaknem egy század óta minden 

1 Gunkel, Schöpfung und Chaos, Göttingen, 1895. Bous-
set, Der Antichrist, Göttingen, 1895. Die jiid. Apokalyptik. 
Berlin, 1903. Die Beligion des Judenthums. II. Aufl. Berlin, 
1906. Hasonlóképen Jeremias, Babylonisches im N. T. Leip-
zig, 1905. V. ö. Székely, Hermeneut. Bibl. Freiburg, 1902. 
309. skk. A bibliakritika főkérdései. Budapest, 1908. 46. skk. 
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erejének megfeszítésével dolgozott Jézus élettörté-
netén. De ha olyan folyóiratokban, mint a «Das freie 
Wort» (1909. 491. 1.) ezt olvassuk: «A vallástudo-
mány azon eredményhez jutott , hogy Jézus Krisztus, 
mint történeti személy, többé fenn nem tartható», 
akkor, ha nem akar juk engedni, hogy a történelmi 
igazságot elhomályosítsák, nem marad más hátra, 
mint tollat ragadni. 

A «Das freie WTort» állításához a következő sza-
vakat fűzi : «Az evangéliumokat számos elsőrangú 
és méltóságban levő (sic!) búvár regék gyűjtemé-
nyének nyilvánította». Ez enyhén szólva, a közön-
ségnek durva félrevezetése. En egyáltalában nem 
ismerek «búvárt», még hozzá elsőrangút, a kire itt 
hivatkozni lehetne. A há rom «tudós», kiknek nevé-
hez Németországban a legújabb Jézus-mozgalom 
fűződik, Kal thoff( f ) , Jensen és Drews, nem tettek 
olyan komoly tanulmányokat, a milyenekre szükség 
van, hogy az embernek joga legyen az őskeresztény-
ség kérdésébe beleszólni. Ezek műkedvelők, kiknek 
otromba történelmi botlásai és féktelen találgatásai 
bizonyítják, hogy az egyháztörténelem terén mód-
szeres képzésben sohasem volt részük. Minden más 
tudományban napirendre térnének felettük. Egyetlen 
újszövetségi búvárnak sem jut eszébe, hogy ha kom-
mentárt ír, vagy az őskereszténység történetét kutatja, 
ezekkel az emberekkel foglalkozzék, mert nincs tőlük 
mit tanulni ; de a nagy közönség kapkod irataikon, 
miértis kötelességünk, hogy ezt a misztifikációktól 
megvédjük. Erre a feladatra már vagy öt kiváló 
tudós vállalkozott. Bornemann (Jesus als Problem 

1909.), von Soden (Hat Jesus gelebt? 1910.), Beth 
(Hat Jesus gelebt? 1910.), Jülicher (Hat Jesus gelebt ? 
1910.) és Weinel (Ist das liberale Jesusbild wider-
legt? 1910.) m á r szembeszállottak ezeknek az embe-
reknek állításaival és kimutatták, mennyire alaptala-
nok azok. Továbbá rámutattak, hogy ezek a kriti-
kátlan támadók, egymással csupa el lenmondásban 
vannak. Csak a tagadásban értenek egyet; a hogy a 
Krisztus-kép és a kereszténység eredetét pozitíve kép-
zelik, annyira eltérnek, hogy egymás állítását telje-
sen lerontják. 

Nem célom és felesleges is volna e lapban a 
vitát folytatni. A ki tájékozódni akar, a nevezett ira-
tokban elég felvilágosítást talál. De nemcsak engem, 
hanem talán az olvasót is érdekli a kérdés, hogy a 
tudományos theologiának fáradságos és sikeres m u n -
kája dacára, hogyan merülhetett fel a kérdés, élt-e Jézus 
és hogyan van az, hogy a közönségnek, úgy látszik, 
nem csekély része örömmel üdvözli a tagadó választ. 

Az ember haj landó volna megelégedni azzal a 
felelettel, hogy történelmi problémáknál , a ki lefelé 
licitál, mindig sikerre számíthat, mert önmaga előtt 
is meg a közönség előtt is a legkritikusabb búvár 
gyanánt tűnik fel ; és mert van valami ingerlő abban, 
ha egy nehéz problémával úgy szállunk szembe, 
hogy azt egyszerűen letagadjuk. De a mily bizonyos, 

hogy ez a haj landóság itt közrejátszik, ép oly bizonyos, 
hogy ez a magyarázat maga elégtelen; mert azok, a 
kik Jézus életét ki akar ják törölni a történelemből, ezt 
olyan fanatizmussal teszik, a mely magyarázatra szorul. 

Meg kell gondolni, hogy az emberi természet 
nemcsak, mint Schelling mondta, a nagyhoz húzó-
dik, hanem még sokkal inkább a közönségeshez s ez 
a vonzódás mindent igyekszik nivellálni és bánt ja 
az, hogy egyáltalában valami rendkívüli, zseniális, 
magára támaszkodó dolog létezhetett. A történetírás 
jól ismeri az apró szellemek azon törekvését, mely 
igyekszik a fölségest is porba rántani és nem nyug-
szik, míg a nagyból is kicsi és közönséges nem lett, 
vagy egészen el nem tünt. A legkedvesebb szenzáció 
nem az, melyet a bámulatosnak, az egyetlennek meg-
jelenése kelt, hanem inkább az, mely a magasztos-
nak lerombolásából ered. «Ezen is szerencsésen 
tűlvagyunk — mond ják — hiszen mindig sejtettük, 
hogy mese az egész». Ez a gondolkodás sok em-
bernek kivált azért tetszik, mert látszólag jogot ad 
nekik, hogy kicsiségükben megnyugodjanak. Kétség-
telen, hogy ennek a gondolkozásmódnak nagy része van 
abban a fogadtatásban, melyben Kalthoff, Drews és 
Jensen részesültek. 

Igazságtalanság volna azonban, maguknak e fér-
fiaknak fáradozását így magyarázni. Ők valóban tör-
ténelmi tudásra törekedtek, bármily tökéletlen fogal-
muk volt is arról és bármily hézagosak voltak is 
ismereteik. Talán azzal sem szabad őket vádolni, 
hogy szenzációt hajhásztak, bármily gyanúsok is az 
eszközök, melyekkel Jensen és Drews a figyelmet 
magukra akarták vonni. De hát akkor hogy jutot tak 
ahhoz a képtelen állításhoz, hogy Jézus egyáltalában 
nem élt ? A hogy látom, itten két különböző ok mű-
ködött közre. 

Először is Jézus még akkor is, ha mindat tól 
eltekintünk, a mit a hivők tisztelete belőle csinált,1 

úgy személyében, mint műveiben, még mindig igen 
nagynak látszott arra, hogy valóságos személy lehes-
sen. Lehetetlennek látszott előttük egyetlen ember-
ben akkora tökéletesség, a milyen Jézus fenmaradt 
szavaiból és példabeszédeiből szól hozzánk, a mely 
szegény halászokból hősöket, Saulból Pált és a po-
gány világból ú j társadalmat alkotott. Csak felhalmo-
zódó eszmék és kollektiv erők hozhatták létre azo-
kat az eredményeket, melyekről szó van ; egyes sze-
mély nem lehetett itten döntő és irányító tényező. 
Drewsnél a Hegel-Hartmann-féle filozófia, Kaltholf-
nál a modern szociologia vezetett erre a következ-
tetésre. Az tehát, hogy Jézus létét kétségbe vonják, 
tulajdonképen rendkívüli megtiszteltetés reá nézve. 
De ne beszéljünk erről. Mindketten félreismerik a 
személy életének hatalmát és szerepét; félreismerik, 

1 Harnack szerint a hivők enthusiasmusa bővítette és 
ékesítette fel Jézus életét természetfölötti vonásokkal s 
csinálta belőle a dogmatikai Krisztust. 
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hogy olyan mozgalom, mint a keresztény vallás ere-
dete, alapító történeti személyiség nélkül teljesen 
elképzelhetetlen, sőt hogy ezen személyiséget fel kel-
lene tételezni még akkor is, ha esetleg róla semmi 
történeti értesülésünk nem volna. 

Míg a valódi történelem azt tanítja, hogy nem 
volt mohammedanismus Mohammed nélkül, buddhis-
raus Buddha nélkül, franciskánusok szent Ferenc 
nélkül stb., addig egy csomó mai történetírónk közel 
áll ahhoz, hogy a tényállást megfordítsa és a mo-
hammedanismust Mohammed apjává, a franciská-
nnsrendet pedig szent Ferenc szülőjévé tegye. Ebben 
a furcsának látszó megfordításban kétségkívül van 
bizonyos igazság; mert a mohammedanismusban 
igen sok van, a mi már Mohammed előtt megvolt és 
a buddhismusban olyan, a mi m á r Buddha előtt 
megvolt; de azért sem mohammedanismus , sem 
buddhismus soha nem lelt volna, ha Mohammed és 
Buddha nem éltek volna. 

Már több mint egy emberöltő óta tisztában van 
a történelem azzal, hogy a nagy ember, a ki valamely 
új mozgalmat megindít, azért oly nagy, mert kielé-
gíti korának szükségletét, a mi m á r elő van készítve. 
Gyermekesen naiv igyekezet tehát, ha valaki ezt az 
egyszerű igazságot oly módon akar ja bebizonyítani, 
hogy a nagy embert a történelemből kitörli, vagy 
fellépését tu la jdonképen feleslegesnek nyilvánítja, 
mert, mint mondja , minden megtörtént volna magától 
is és tényleg magától csinálódott. Ebbe a tévedésbe 
eslek Kalthoff és Drews. Rosszul alkalmazott szocioló-
giájukra és filozófiájukra támaszkodva, erőszakot 
követtek el a tényeken. Nem először történt, nem is 
u to l já ra ; mert történelmet írni nehéz. A kinek eszét 
a módszeres kutatás és élettapasztalat nem fegyel-
mezte, a személyek életének és a fejlődés menetének, 
valamint ezen tényezők egymásba fonódásának meg-
értéséi-e fogékonnyá nem tette, az mindig vagy jobbra, 
vagy balra csúszik le a helyes útról. 

Azonban a Jézus-támadók súlyos tévedéseiben 
még egy másik mozzanat is szerepel. IIa valakinek 
ma eszébe ju tna azt állítani, hogy Nagy Sándor 
vagy Socrates sohasem éltek, vagy hogy a halak az 
emlősökből fejlődtek, a közönség egészen nyugodt 
maradna s bevárná a szakemberek véleményét. De 
a tudományos theologia iránt a nagy közönség mai-
nap hasonló bizalommal nem viseltetik; sőt ellen-
kezőleg nemcsak a közönség, hanem sok tudós is 
nyíltan vagy titokban kétségbe vonja ilyen esetekben 
a theologus szakemberek illetékességét és pl. minden 
filologust, a ki talán az őskereszténység okirataiba 
soha egy futó pillantást sem vetett, sokkal illetéke-
sebbnek tart, mint a tudományos theologust. Sőt 
némelyek, mint pl. Häckel, odáig mennek, hogy 
ámbár a theologiai facultás mellettük van, az ős-
kereszténységre vonatkozó ismereteiket oly együgyű 
könyvekből merítik, melyeket a tudományos theo-
logusok névről is alig ismernek. 

Hogy magyarázzuk meg e szomorú tényt? Nem 
hibásak-e ebben maguk a theologusok? Meg kell 
vallani, hogy ebben a tudományos theologia sem 
egészen hibátlan. Még mindig nem húzott elég szilárd 
határvonalat maga közt és a közt, a mi magát 
szintén theologiai tudománynak nevezi másrészt 
némely művelőjét nem lehet megkímélni azon szemre-
hányástól, hogy a helyes ismereteket túlhaj t ják s 
egyszer-másszor igen vakmerő hypothesiseket állí-
tottak fel. Más szakokban ez keveset á r t ; de a theo-
logia nem olyan tudomány, mint a mennyiségtan, 
mely a nyilvánosság kizárásával dolgozik. A theolo-
gia a nyilvánosság terén áll az egész világ előtt, 
mert a kérdések, melyekkel foglalkozik, életkérdések. 
A theologusnak tehát, míg egyrészt komoly tudo-
mányához és tárgyilagosságához kétségnek férni nem 
szabad, addig másrészt neki még élesebb különbséget 
kell tennie tények és hypothesisek közt, mint minden 
más tudománynak ; máskülönben könnyen tévedésbe 
ejti azokat, kik önállóan Ítélni nem tudnak. Csak 
ily módon érdemli ki és őrzi meg a szükséges 
bizalmat. 

De ha meg is vallom, hogy itt a tudományos 
theologia nem tett meg mindent, a mit kellene, azért 
távol áll tőlem a szóbanforgó szomorú tényért egyedül 
őt tenni felelőssé. Sokkal hibásabb itt az az igazolatlan 
előitélet, hogy a ki a vallást becsüli, a vallástörténet 
elfogulatlan vizsgálatára és pártat lan megítélésére 
képtelen. Míg ez az előitélet meg nincs törve, mindig 
ismétlődni fog az a tünemény, melyet a legújabb 
Jézus-vitában megéltünk. As őskereszténység tudo-
mánya ugyan nyugodtan fog haladni a maga útján, 
mert tudja, hogy jó úton van, és a biztos ered-
mények bőségére tekinthet vissza;2 azonban e tudo-
mány művelőire nem lehet közömbös, hogy a művelt 
és belátó embex-ek bizalma támogatja-e őket, vagy 
nem, valamint az sem, ha mint napja inkban a szélső 
jobb és szélső bal kezet fognak, hogy a tudomány 
munkájá t hitelétől megfosszák. Azon mértékben, a 
mint a tudományos theologia iránti bizalom növe-
kedni fog, meg fognak szűnni azon robbantási kísér-
letek is, melyeket némely műkedvelők rendeznek.3 

A ki a há rom első evangelium tar ta lmában a 
legerősebb történeti kritika után is nem érzi, hogy 

1 Ugy látszik, Harnack itten az orthodox hivő theolo-
giát akarja megkülönböztetni a maga «tudományos» theolo-
giáj ától. Ez persze rationalizmus. Ha azonban csak a hátra-
maradt s elavult fegyverekkel dolgozó túlságos conservativ 
theologiát rójja meg, akkor igaza van. 

2 Ehhez persze szó fér. A Harnackék «tudományos» 
theologiája ugyan kétségkívül nagybecsű tudományos anya-
got halmozott fel, de a mellett a maga, bár mérsékeltebb és hig-
gadtabb rationalizmusával mégis útját egyengette a túlzóknak. 

3 De hogy bízzanak az ú. n. tudományos theologiában, 
mikor az sem becsüli eléggé a történelmi hagyományt, sokszor 
merész hypotliesisekkel dolgozik s míg egyik kezével épít, 
a másikkal rombol. 



340 RELIGIO LXIX. évf. 1910. 

itt egy hatalmas, sziveket hódító, nem költhető sze-
mélyiség szerepel, annál hiányzik a képesség arra, 
hogy történeti személyek életét forrásaihói megértse 
és a költeményektől megkülönböztesse. Ugyanez áll 
Pál apostol fő leveleiről. A ki hihetőnek tartja, hogy 
azok második századi hamisítványok, eljátszotta a 
jogot, hogy az irodalom-történelem és történelem 
kérdéseiben meghallgassák. A keresztények és zsidók 
vitája oly régi, mint a kereszténység; s állították-e 
valaha a zsidók, hogy Jézus (vagy Pál) sohasem élt ? 
Pedig, kivált a legrégibb időben mily könnyű szerrel 
győztek volna, ha ezzel érvelhettek volna ! De ezt 
sohasem tették, mert így érvelni lehetetlen volt. 
Jézus létének ténye oly hatalmas volt, hogy a zsidóság 
is mindig elismerte azt. 

Eddig Harnack. 
A cikk és az annak hátteréül szolgáló vita igen 

tanulságos bizonyítéka annak, mily nagy érdeklő-
déssel kisérik ma is a Nyugat nagy kulturnépei a 
theologiai kérdéseket, mennyire belát ják azoknak az 
erkölcsi és társadalmi életre való befolyását. Nem 
úgy mint nálunk, hol a theologia a tudományban 
boykottálva van s nemcsak a nagyközönségnek, de 
még a tudományos köröknek sincs fogalmuk arról, 
hogy tudományos theologia is van és hogy mi az. 
Kitűnik Harnack cikkéből, hogy még azok is, a kik 
mint ő, a kereszténységből maguk is minden igazi 
természetfölötti elemet kiküszöbölnek, igyekeznek a 
kei'eszténység lényegét megmenteni. De kitűnik az 
is, hogy még a józan és mérsékelt rat ionalizmus tábo-
rában is bizonyos reakció észlelhető a tudomány 
nevében űzött vallástalanság és szédelgés ellen s 
hogy a tudományos világ uraságai már levetették, 
vagy levetni készülnek azon ócska ruhákat , melyeket 
a mi hazai tudományunk zsibárusai még mindig 
legújabb divat gyanánt árulnak. Székeli/ István dr. 

Hofbauer sz. JÇelemen Mária hitvalló élete 
főbb vonásaiban feltüntetve. (ii.> 

Nagy változás állt be szentünk életének folyásá-
ban, mikor özvegy édesanyja a gazdálkodás terhét 
férjhez adott Borbála leányára ruházta át, maga 
pedig legkisebb élő gyermekével, szentünkkel, kézi-
munkás zsellér-sorba állt be. A papi méltóságra való 
ju tás reményének napja alig hogy virradni kezdett, 
már is leáldozni látszott. Anyja Hofbauert 1767. márc. 
31-én pékinasnak adta Znaim városába. A papi pályától 
külsőleg messze-messze j á ró pékinas bensőleg, lelki-
életében szakadatlanul ápolta, sokszor öntudatlanul 
is, mert a Szentlélek sugallataiból kifolyólag, a papi 
méltóságra való termettség vágyát, illetve annak fő-
feltételét, a hódító jóságot. A már 15 éves iijúvá ser-
dült Hofbauernek egész valóját a fejlődő, benső élet-
szentség oly sajátos varázzsal vette körül, hogy mivel 
gazdájának ötéves kis fia szentünknek még akkor is, 
a mikor ez süteményeket volt kénytelen a városban 

széthordani, ölében akart lenni, és ő csakugyan a 
gyermeket ölben vive, hordozta mindennap a város 
utcáin a süteményes-kosarat, Znaim lakosai lassankint 
az ártatlan gyermeket hordozó pékinast — «szent Kris-
tófnak» kezdték nevezni és szólítgatni. Ö ezt a meg-
szólítást eleinte nem vette magára s egyszer csodál-
kozva nézett körül, hogy hol van hát a szóba hozott 
«szent Kristóf» ? Arra a feleletre, hogy «szent Kristóf», 
«az te vag}'», gondolkodóba esett, mert még nem 
tudta, hogy ki volt szent Kristóf. Mikor megtudta, 
hogy Kristóf annyi, mint Krisztus-vivő és hordozó, 
a szólítgatóknak végre egyszer azt a tanulságos 
választ adta : «Vajha ő is igazi Kristóf lehetne, hogy 
Megváltóját kezében hordozhatná!» A papi méltóságra 
gondolt szakadatlanul. Tanuk vallomásából tudjuk, 
hogy a pékinas Hofbauer még éjeken át is azért főleg 
imádkozott, hog)r pap lehessen. Három évi tanulás után 
1770-ben, 18 éves korában, szentünk a pékség gya-
korlására felszabadult, péklegény lett s ezzel előtte 
megnyílt a nagyvilág. Mehetett pénzkeresetre s iparos 
ismeretkörének tágítására, a hová szive vonzotta. 

S ugyan merre, hová vonzotta Hofbauer János 
péklegényt a szive, mikor föltárult előtte az út a 
nagy világba és ő szabadon választhatott? 

Jellemző, gondviseléses választást tett szentünk 
a szó teljes értelmében. A Szentlélek adományaiból 
folyó fensőbb lelki ösztöne nem hagyott neki 
nyugtot addig, míg a Thaya-menti brucki pre-
montreiek kolostorába be nem kéredzkedett zár-
dai s nevelőintézeti péknek. Templomhoz és az 
ol tárban jelenlevő Jézushoz akart közel lenni. Szeren-
cséjére 1764. óta a brucki kolostornak kiváló egyházi 
szellemű, nagy Isten- és emberszerető főnöke volt 
Lambeck Gergely prelátus, rendi egyetemes vizitátor 
személyében. 1771-ben, a hétéves háború kapcsán, 
azon a vidéken nagy éhínség és hagymázjárvány 
ütött ki. E nyomorúságos, nyomasztó időben Lam-
beck prelátusnak a zárdai pékben rendkívül értékes 
lelki tulajdonságokat sikerült fölfedeznie;1 minek 
következtében a prelátus szentünket a zárdai pékség 
terhei alól fölmentette, prelátusi asztalterítővé és 
kamarai szolgává tette, szóval maga mellé emelte, 
azzal a fensőbb rendeltetéssel, hogy a kolostor latin 
iskolájában, mondjuk gimnáziumában, humaniorákat , 
mint akkor mondták, vagyis középiskolai tanulmá-
nyokat végezzen. így tanult szentünk humaniorákat 
1772—1776-ig, vagyis négy évig.2 

Ebben az időben történt, hogy Olmützből Bruckba 

1 Az éhínség ideje alatt naponkint 900—1000 embert 
látott el a kolostor élelemmel. Ezt éjjel-nappali munkával 
szentünknek kellett előllítani. S ezt a munkát szentünk böjt-
tel, fizetésének szétosztásával s az Oltáriszentség előtt éjjel-
nappali imádkozással toldotta meg. Ezekből látta, következ-
tette a prelátus, hogy a kolostor pékje fensőbb isteni kegyel-
mek birtokosa s magasabb dolgokra van hivatva. 

2 «Selbst erzählte er später, er habe sich sehr plagen 
müssen, und besonders habe es ihm leid getan, dass er nun 
nicht mehr soviel Zeit zum Gebet erübrigte.» Innerkofler, 11. 1. 
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jött a később a bécsi egyetem szentírási tanszékén 
biressé vált Johannes Jahn, szentünk tasswitzi honfi-
társa és rokona, hogy magát a prémontrei rendbe 
fölvétesse. Jahn már kitüntetéssel elhalmozott theoló-
gus volt akkor, Hofbauer János csak prelátusi asztal-
terítő és latin iskolába já ró tanuló : amaz 21, emez 
20 éves. Világos, hogy a két rokon, de távolról sem 
rokonszellemű ifjú a brucki kolostorban, ahol együtt 
éltek, gyakran találkozott. Egy alkalommal, miután 
az asztalterítő a theológust jól megfigyelte, amaz ez 
utóbbinak a következő, fensőbb ihletet eláruló rendre-
utasítást, illetve tanácsot adta : «János — így szólt 
szentünk Jahnhoz — neked többet kell imádkoznod 
és kevesebbel kell olvasnod, máskülönben téged még 
valaha baj fog érni.»1 A baj azután csakugyan be-
következett Jahnra . Története, esete, bukása isme-
retes.2 Az ilyen, lélekbe való mély belátást a misztikái 
hit tudomány tudvalevőleg «discretio spirituum»-nak 
a «szellemek megválasztásá»-nak nevezi. (I. Cor. 12, 
10. S. Thom. 1. II. q. 111. a. 4. in c.) Megjegyzendő, 
hogy szentünknél, gyermek és i f júkorában, az Isten 
rendkívüli kegyelmei csak mint egyes lelki csirák, 
mint tavaszi bimbók és zsenge hajtások mutatkoztak. 
A minden oldalú teljes kifejlettség később követ-
kezett be. 

1776-ban szentünket nagy csapás érte. Lambeck 
prelátus meghalt. Ebből kifolyólag Hofbauert állá-
sából elbocsátották. A papi méltóságra való juthatás 
útja emberileg véve tehát ismét véget látszott érni. 
Hányszor áll be e rendkívüli ember életében ilyen eset: 
az emberi lehetetlenségé?! 0 az emberi lehetetlenség-
ből támadt akadályokon, amint számtalanszor látni 
fogjuk, valami sajátságos, fensőbbséges erővel és 
eljárással teszi magát túl rendesen. Vagy legyőzi, 
vagy megkerüli, de meg nem hátrál. Vájjon mit tett 
most, mikor a latin iskola végzésének folytatásától 
elesett? 25 éves volt, latin iskolát egészet még nem 
végzett. Sem zárdába novíciusnak, sem papnevelő-
intézetbe, 25 éves korban, félbeszakadt humaniórákkal , 

1 Innerkofter, t i . 1. Bankónál a korholás érdesebb, a 
jövendölés, vagy hát mondjuk csak, következtetés nyoma-
tékosabb : «Ne olvasson az úr annyit, inkább többet imád-
kozzék, különben csakis a pokol kezére jut !» A benső való-
színűség Innerkofter atyának szövegezése mellett látszik 
szólni. Dankónál a szavak érdesebb jellege azzal kap ma-
gyarázatot, hogy «Jahn a szegény, hátramaradott Hofbauert 
nem ritkán gúnyoros élceinek tárgyává választá, s ily esetben 
történt» azután szentünk részéről a rendreutasítás. 

2 «Rom musste vier seiner Bücher in den Index geben. 
Und wir haben leider keine Nachricht, dass er sich vor dem 
Tode der Auktorität unterworfen hätte.» Innerkofler, 12. 1. 
Jahn Bécsben Hofbauerrel ismét találkozott, abban az érte-
lemben csupán, hogy egy időben laktak egyideig (Jahn 
1816-ban, Hofbauer 1820-ban halt meg a császárvárosban) 
Bécsben. Szellemi rokonság a két férfiú között sohsem fejlődött 
ki, sőt nem alaptalanul lehet azt mondani, hogy mikor szen-
tünk bécsi papüldözőire célozva «falsi fralres»-ekel emlegetett, 
minden valószínűség szerint Jahnra is kénytelen volt gon-
dolni. 

theológusnak nem jelentkezhetett.1 Mit tett tehát ? 
Talán visszament a világba? Nem. Mühlfrauen nevű 
falu mellett — ahol hires búcsújáró templom volt, 
melyet szentünknek halhatatlan emlékű jótevője, 
Lambeck Gergely prelátus építtetett újjá — a pölzi 
erdőben Hermann bátyjának segítségével fából remete-
lakot épített magának s abban vonult meg, hogy 
egészen Istennek élhessen. Még most is él emléke azon 
a vidéken annak, hogy szentünk óriás keresztet 
cipelve a vállán járt ki a pölzi erdőből a templomba, 
amiért «Kreuzträger» nevet kapott, akihez a falu 
és a vidék lakossága kijárva alamizsna fejében lelki 
oktatást és apró keresztecskéket, melyeket szentünk 
maga készített, kapott viszonzásul. Az egyházias és 
szent élet üldözése azonban ez időtájt a mai 
Ausztria területén már megindulván, szentünk nem 
sokáig élvezhette a szent magány kegyelmeit. A remete-
életet eltiltó császári rendelet ugyan csak 1782-ben 
következett be, de annak szelleme már előre vetette ár-
nyékát, előre éreztette hatását. Hofbauer nem kapott 
hatósági engedelmet a remete-élet folytatására, sőt tila-
lom érkezett le engedelem helyett.2 Ismét emberi 
akadály, emberi lehetetlenség az isteni hivatás útjá-
ban! Ekkor szentünk atyjának szülőhelyére, Morva -
Budwitzba menekült, ahol megtanulta a cseh nyelvet, 
melynek utóbb Lengyelországban nagy hasznát vette. 
Itt egy ugyanoda való születésű fiatal plébános volt 
reá nagy hatással. Erről a plébánosról szentünk 
mindig nag}7 tisztelettel emlékezett meg. Valószínű, 
hog}' ettől a paptól kapta Hofbauer a gondolatot, 
hogy Bécsbe menjen s mesterségére támaszkodva 
keresse boldogulását. Hátha Bécsben nyílik majd út 
a papi méltóságra ? ! . . . 

Hofbauer Jánossal tehát 1778-ban, 27—28 éves 
korában, Bécsben találkozunk. A Johannesgasseban, 
az ursulina-apácák zárdájával és templomával szem-
ben levő «Zur eisernen Birne» cégérű pékség mes-
teréhez állt be segédnek. Hofbauer itt is két i rányban 
remekelt : mesterségében és rendkívüli vallásosságának 
gyakorlásában. Mestere annyira megszerette, hogy 
leányával vagyonát is rá akarta hagyni. Ami pedig 
szentünk imádságos lelkét illeti, hát a tekintetben 
később többször nagy örömmel emlegette, mily 
vigasztalására szolgált neki abban az időben, hogy 
templommal s oltárban rejlő Oltáriszentséggel szem-
ben lakhatott a Johannesgasseban. Mindennap eljárt 
a Szent István-templomba ministrálni. Ugyanezt tette 
vasár- és ünnepnapokon a Salvatorkirche-ben. 

1 «Man kann wohl fragen, warum er nicht Prämonstra-
tenser wurde. Wahrscheinlich fühlte er keinen Beruf in sieb. 
Es kann aber auch sein, dass man, da das Kloster schon 
nach acht Jahren aufgehoben werden sollte (közeledett a 
jozefinizmus), keine Novizen mehr aufnehmen durfte ; oder, 
Hofbauer war 25 Jahre alt, dass man ihm auch des Alters 
wegen die Aufnahme verweigerte.» Innerkofler, 13. 1. 

2 V. ö. a boldoggáavatási eljárás Summ. a. 1873. p. 37. 
Más tudósítás kiűzetésről szól. 
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Hogy-hogynem, ki tudná azt megmondani — mert 
erről az akták nem szólnak — egyszerre az a vágy 
lepte meg Hofbauer János péklegény lelkét, hogy 
Rómába zarándokol — a pápához. Bécs magasabb 
légköreiben ekkor már a Sonnenfelsek, Kaunitzok 
és van Swietenek «Aufklärung»-ja és racionalisztikus 
«józanság»-a zenitje felé kezdett közeledni.1 Remete-
ség, zarándoklás, mise, pápa stb. —- úgy szerepeltek 
akkor már, mint egy elmúlt korszak bűbájos babo-
ná jának mennél jobban hát térbe szorítandó foszlá-
nyai. A Szentlélek adományainak ösztönzéséből élő 
péklegény tehát látni volt kénytelen, hogy Bécsben 
mennyire nem kedvez az uralkodó szellem a papi 
méltóság fensőbb szentségének s mind annak, amiért 
ő lelke mélyén lángol. E látványra szentünk lelke, 
a szenteket mindenkor jellemző büszke megvetéssel 
a világ aufklärungja iránt, zarándokolni kívánt 
Rómába a pápához, hogy ennek áldásában részesül-
j ö n : hátha valamikép közelebb juthat ma jd a papi 
méltósághoz ? ! 

1781. év nyarán tette meg Hotbauer János Kunz-
m a n n Péter péklegénytársával a zarándokutat , az 
elsőt, oda és vissza egészen gyalogszerrel, imádkozva 
és énekelve, eledelért és szállásért koldulva. Ám ez 
nem volt az első eset szentünknél arra, hogy tudjon 
semmiből, vagyis egyedül az Isten irgalmasságából 
s a hivek jóságából megélni, ő, a ki oly remekül 
tudott dolgozni, de keresetét Isten dicsőségére s az 
igazi koldulók javára fordította. Római zarándok-
utját elvégezvén, Weyner mesterhez, a «vaskörté»-ről 
cimzett cég tulajdonosához tért mind a két péklegény 
vissza. Azt kérdezed, nyájas olvasó, mi lett Hofbauer 
Jánosra nézve a zarándoklatnak az e redménye? 
Imája meghallgatást nyert, a papi pályára vezető 
tanulását folytathatta. Jótevői akadtak három igen 
vallásos, előkelő és vagyonos nőtestvérben, a kik őt 
ministrálásai közben figyelték meg. 

De közbejött 1782. nyarán VI. Pius pápa látoga-
tása József császárnál Bécsben. Szentünk e pápai 
látogatásnak minden örömét és keserűségét hitből 
élő lelkében végigélte. Lelke megrázkódott s meg-
undorodott attól az ördögi gúnytól, mellyel a bécsi 
szabadkőművesség a pápát elhalmozta.2 Elhatározta, 

1 Mária Teréziának, bármily eszes és okos asszony volt 
ő s bármennyire ragaszkodott a vallás gyakorlásához, minden 
vallásosságból kivetkőzött férfiak keresztüljártak az eszén és 
még férjét, Lotharingeni Ferencet is, bevonták a katholikus 
egyház ellen összeesküdt szabadkőművesség kötelékébe. 
«Es war selbst unter ihr (M. T.) schon so manches geschehen, 
was direkt gegen die Religion ging. Die Logen, die sogar 
ihren Gemahl zum Bruder zu machen gewusst, hatten 
bereits zu grossen Eintluss gewonnen. Van Swieten, der 
Jansenist, Sonnenfels, der Jude, und Kaunitz — verstanden 
es zu gut, ihn den Logen zu verschaffen.» Innerkofler, 18. 1. 

2 «Wohl auch Hofbauer sah am Ostersonntag das spöt-
tische Plakat : «Der Papst wird heute eine grosse Haupt- und 
Staatsaktion in zwei Aufzügen geben, das Hochamt und den 
heiligen Segen». Wohl auch er bekam die dunkelblauen 
«Freimaurerbüchl» zu Gesicht, die man zu Tausenden unters 

hogy Bécsből mindenáron menekül s a pápai Bóma 
védőszárnyai alatt keres lelkének boldogulást. Ismét 
Kunzmann Péter legénytársával kelt zarándokutra , 
ép úgy, mint előbb, fáradságra és nélkülözésekre 
való hősi elszántsággal. Ez 1782 őszi hónapja iban 
történt. Az időt a következő év elejéig Róma szent 
helyein végzett ájtatossági gyakorlatoknak szentelték. 
Ki a világi életből mindenáron, ez vált lassan-lassan 
úgyszólván jelszavukká. Minden fejtörésük eredménye 
azonban arra a meggyőződésre szorította őket, hogy 
számukra az egyházi pálya, a hová vágynak és a 
világi életpálya között, a honnan elkívánkoznak, csak 
egyetlenegy pálya mutatkozik az adott körülmények 
között lehetségesnek : a remeteélet. 

1783. év tavaszán kimentek tehát Rómából 
Tivoliba s az ottani püspöktől engedelmet kértek, 
hogy mint remeték telepedhessenek le. A püspök, 
Barnaba Chiaramonti , utóbb VII. Pius pápa, nag}' 
tudós és lélekismerő ember, jól megvizsgálta a két 
jelentkező német embert, s mikor meggyőződött róla, 
hogy a két érettkorú férfiú (szentünk már 32 éves 
volt) isteni hivatás út ján jár , áldását adta rájuk. 
Ö adta rá juk 1784. jan . 23-án a remeteruhát is. 
Valószínűleg a maga rendjének, a szent Benedek-
rendnek oblátusai közé vette föl őket s ú j nevet 
adott nekik. Kunzmann Péter nevét Emmanuelre , 
Hofbauer János nevét Kelemen Máriára változtatta.1 

Itt kezdődött szentünknek személyes ismeretsége VII. 
Pius pápával. 

Tivoli magányában, ezen a világszép helyen, a 
hol a nagy római idők nagy férfiai, Horác, Mecaenas, 
Cicero stb. pihenni, nyaralni szoktak, Hofbauer 
Kelemen Mária úgy élt, mint a hajdankor i szent 
magányok szent lakói, nagy szent Vazul, aranyszájú 
szent János, szent Benedek s utóbbi időben loyolai 
szent Ignác, t. i. lélekben a mindennapi kereszténységen 
jóval feljebb — egyre jobban és jobban isteniesiilve. 
«Ott (a remeteség erdejében), így szokta volt életének 
ezt a szakát emlegetni, a lélek a világtól megszaba-
dul tnak érzi magát és Istennel teljesen egyesül». 
Nagy szó! És szentünknél Tivoliban csakugyan ez 
bizonyult be. Az Istennel való «teljes» egyesültség 
azt a fensőbb belátást érlelte meg a remete Hofbauer 
lelkében, hogy ő tulajdonképen nem elmélődő, csen-
des, zárkózott remeteéletre van hivatva, hanem arra, 
hogy k imenjen a világba és a papi pályán küzdjön 
Isten dicsőségeért és a lelkek üdvéért. Nem szólt 

Volk warf und die den Heiligen Vater zu verhöhnen suchten, 
dass es selbst dem Kaiser zu arg ward.» Innerkofler, 23. 1, 
V. ö. S. Brunner, Myster. 207. 1. 

1 «Den Schülern und Verehrern P. Hofbauers war es 
auch interessant, dass er von nun an am gleichen Tage seinen 
Namenstag hatte, wie der hl. Alphonsus de Liguori, dessen 
Namenspatron, Ildcplionsus, auch am 23. Jän. gefeiert wird. 
Auch machen sie die Bemerkung, wie Klemens von Ankyra 
38 Jahre für den Glauben gelitten, habe auch P. Hofbauer 
bis zu seinem Tode 38 Jahre (1782-1820) ein wahres Mar-
tyrium für den Glauben bestehen müssen.» Innerkofler, 27. 1. 
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senkinek, még Kunzmannak se, és egyenesen Bécsbe 
ment vissza — tanulni, most már végre a papi 
méltóságra utolsó lépcsőül, hit tudományt. 

Fölöttébb érdekes jelenség szentünk életiróinál, 
hogy tulaj donképen senki sem tudja biztosan meg-
mondani , Hofbauer mikor és hogyan tanult Bécsben 
bölcseletet és h i t tudományt? 1784. j an. 23-án öltözött 
be Tivoliban remetének. Alig öthónapi tartózkodás 
után elhagyta Tivolit s Bécsbe ment vissza tanulni. 
Ez 1784 tavaszán történt. 1784. október 24-én már 
Rómában beöltözött novíciusnak a redemtoristáknál. 
Mikor tanult ez az ember Bécsben fdozofiát és theolo-
giát, mert hiszen láttuk, hogy Bruckban csak latin 
vagyis középiskolában tanult s azt se végezte be 
egészen. 1786 tavaszán már pappá szentelték föl 
Olaszországban, Frosinoneban. Mikor tanult ez az 
ember másoknál törvényszerűen köteles hat évre 
terjedő bölcseleti és hi t tudományi tanfolyamot? 
Mikor és hol ? Semmikor és sehol. 

Theologiai tanulására Bécsben egy nyári félévet 
lehet csak kimutatni 1784-ben; azután attól az időtől 
kezdve, hogy 1781. október 24-én Rómában redem-
torista novicius lett, 16 hónapot 1786. tavaszán tör-
tént fölszenteléséig Olaszországban. 

Lyceumi vagyis bölcseleti bécsi tanulásra csakis 
«begründete Vermutungen» alapján legújabb élet-
irója 1 azt az időt jelöli ki, mikor VI. Pius pápa 
Récsben j á r t(1782. tavaszán) és a következő 1783. év 
két félévét. Ennek a szakadozott, rapszodikus böl-
cseleti és hit tudományi tanulásnak az eredménye 
mégis mi lett? Elmondja a boldoggáavatási eljárás 
aktáiba (Summ. 1873. p. 334.) beiktatott nyilat-
kozattal a kritikus dr. Emmanuel Veith : «P. Hof-
bauer bölcsesége és tudománya épenséggel (geradezu) 
csodálatos volt, a mely, egész bizonyosan lehet mon-
dani, minden puszta emberi tudást fö lü lmúl t . . . 
Mindenki csodálkozott az ő hi t tudományának szaba-
tosságán és azon a könnyedségen, melyen ő prédikált. 
A bölcseletben és hi t tudományban (akkortájt) leg-
híresebb férfiak, Zängerle, Ziegler, Ackermann (theolo-
giai) tanárok, azután Zacharias Werner , Friedrich von 
Schlegel, Herr von Schlosser (európai hirű tudósok 
szentünk tanítványai, konvertitái) — és mások — 
nagy tisztelettel hajoltak meg a szent férfiú tudása 
előtt.» Ennek a rendkívüli tudásnak nyitjára rá-
mutat Werner Zakariás, de csak részben, akkor, 
midőn azt mondja , hogy ő «csak három zseniális 
embert i smer : Napoleont, Goethét és P. Hofbauert.» 2 

Ez csak, a mint mondtuk, részmagyarázat. A termé-
szetfölötti, misztikus dolgokban való tökéletes böl-
cseség és csodálatos jártasság csak Isten kiváltságos 

1 «Freilich lässl sich volle Klarheit nicht mehr in die 
Frage bringen. Einige Angaben der bisherigen Biographien 
erweisen sich aber tatsächlich falsch. In den anderen Punkten 
sei es gestattet gewissen, begründeten Vermutungen Raum 
zu geben.» Innerkofler, 32. 1. 

*Kath. Szemle, 1910. IV. füz. 445. 1. 

természetfölötti adománya lehetett szentünknél. Erre 
következtel legújabb életirója is.1 

Tehát szentünk részben bizonyára scientia infusa 
theologicával, a Szentlélektől beöntött hit tudománnyal 
került föl Isten oltárához a papi méltóságra. De 
hogyan jutott el a fölszentelésig, ezt még nem 
láttuk. Odáig jutot tunk elbeszélésünk fonalán, hogy 
szentünk Rómából Récsbe jött vissza hit tudomány 
tanulására. De hogyan került ismét vissza Rómába 
és hogyan jutott be a Liguori szent Alfonztól nem-
régen alapított redemtoristák szabályozott egyházi 
rendjébe ? 

Bécsi tanulási ideje alatt barátságot kötött szen-
tünk egy nálánál 10 évvel fiatalabb tanulótársával, 
Thaddaeus Hübl-el, a kit magához vett s a ki később 
a rendben igazi jobbkeze lett. Mind a ketten egy 
rendkívül lelkes exjezsuita, P. Diesbach lelki veze-
tése alá kerültek.2 Ez bevezette őket Liguori szent 

1 «Viel von dieser (a dr. Emm. Veitlitől ismertetett) 
Wissenschaft ist sicher dem übernatürlichen Einllusse 
zuzuschreiben.» Innerko/ler, 32. 1. — De liogyis juthatott volna 
el Hofbauer Kelemen Mária a misztikái élet és biztos látás 
magaslatára bécsi tanárainak vezetése alatt, a kik abban az 
időben, «fast alle angekränkelt waren von den Träumereien 
der französischen Philosophie, vom Rationalismus der pro-
testantischen Gelehrten Deutschlands und vom Febronianis-
mus und Jansenismus». Innerkoller, 35. 1. Ebből az időből 
említi ugyanez a szerző a következő jellemző esetet: «Als 
ein Professor, noch dazu wahrscheinlich ein Geistlicher, einst 
besonders kühne Behauptungen seinen Schülern vortrug 
erhob sich plötzlich Student Hofbauer und sagte laut vor 
allen Schülern : «Was Sie da sagen, Herr Professor, ist ja 
gar nicht katholisch», nahm seinen Hut und seine Sachen 
und ging. Das Aufsehen unter den Studenten und den Arger 
des gelehrten Kathedermenschen kann man sich denken !» 
Később, mikor ez a tanár már megőszült, találkozott Hof-
bauerrel, mint már a bécsi ursulinák lelkiatyjával, és őszinte, 
alázatos köszönetet mondott a szent férfiúnak egykori «rendre-
utasításáért». (V. o.) Hofbauer az átlagembereken lelkileg 
fölülállt minden tekintetben. 

2 Joseph Albert Diesbach 1732. lehr. 15-én Bernben szü-
letett protestáns patrícius családból Nagybátyja, Diesbach 
gróf útján a sardiniai hadseregben tiszti rangot kapott. 
Turinban megismerte a katholikus vallást és a Jézus-társa-
ságiak ottani kollégiumában visszatért a katholikus vallásra. 
A király azzal tüntette ki, hogy fia mellé tanárrá nevezte 
ki a hadi tudományból. Ifjú neje halála után belépett a Jézus-
társaságiak rendjébe. Valóságos apostol vált belőle. Turin-
ban, Párisban, és német helyeken, olaszul, franciául, németül 
prédikált és sokakat megtérített. így például Ferenc császár 
első nejét, Erzsébet württembergi hercegnőt. A Jézus-társa-
ságának föloszlatása után Bécsben élt és két irányban fejtett 
ki oly buzgó tevékenységet, hogy hiteért való halálra érde-
mesült. Kíméletlenül ostromolta a jozefinismust és fáradha-
tatlanul óvta, terjesztette a katholikus szellemet. Mikor József 
császár halála után Lipót toskánai nagyfejedelem került a 
Habsburgok trónjára, Diesbach 65 lapoldalra terjedő levelet 
írt neki, figyelmeztetve őt az «igazi bölcseségre», az álbölcsek 
vallástalanságával szemben. Lipót császár, nálunk jóemlékü 
király, ifjabb gyermekei mellé vette őt föl nevelőnek. A vallá-
sosság ellenségei a páholyokban — leghatalmasabb ellenfelük-
nek ezt a kitüntetését nem tűrhették. Fölbérelt embereikkel 
éjjel megverették az agastyánt, a ki a szenvedett állatias 
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Alfonz könyveinek az ismeretébe. Szentünk figyelme 
ezzel tehát Liguori szent Alfonzra kezdett irányulni. 

De miért hagyta el ismét Bécset és miért ment 
Bómába ? Ennek az okát a 60-as években meg-
indított beatificatiónak egyik tanúja röviden így adja 
elő : «Nem találta kedvét Bécsben».1 Ennek a magya-
rázata pedig az, hogy ha Bécsben marad és fölszentelést 
akar, valamely Józsefcsászári generális papnöveldébe 
kellett volna belépnie, a hol azonban olyan állapotok 
voltak, a melyeknek még leírása sem való tisztessé-
ges társaságba.2 

Ennek a rendszernek karmai elől szentünknek 
és Hübl társának, ki szintén papi méltóságra vágyó-
dott, undorral és rettegéssel kellett menekülniök, s 
ebben a szellemben irányította őket bizonyára lelki 
vezérük, Diesbach atya is. 1784. nyarán tehát Bómába 
érkezvén a két német zarándok, minden idejüket 
imádságra, a szent helyek látogatására és arra for-
dították, hogy megtudják, mely szerzetesrendben 
kérjenek fölvételt. Azt kutatták — ez is jellemző 
dolog — hol tart ják meg leghűségesebben a rend 
szabályait. Mindig a jobbra s lehetőség szerint a leg-
jobbra törekedni, a szerzetesi életre való hivatott-
ságnak biztos jele. Egy este hazaérkezvén, ezt mondta 
Hofbauer Hüblnek : «Holnap korán reggel abba a temp-
lomba megyünk, a honnan az első harangszót fogjuk 
hallani». 

A redemtoristák bécsi tar tományi i ra t tárában 
van egy okmány, a hol Hofbauer következő el-
beszélése van följegyezve: «Beggeli 4 órát ütött az 
óra, mikor messziről kis harangot hallottunk ha ran-
gozni . . . Egy kicsiny, barátságos, csendes templomocs-
kába érkeztünk és a papokat épen reggeli elmélke-
désükben találtuk. Ez a dolog és a mód, a hogy azt 
végezték, nekem és Hüblnek annyira megtetszett, 
hogy azonnal eltökéltük magunkat, hogy ennek a 
rendnek szabályait tüzetesebben fogjuk tanulmá-
nyozni». Mikor a templomból kijöttek, a templom 
ministráns gyermekével találkoztak. Hofbauer kérdé-
sére, hogy milyen rendhez tartoznak a templom 
papjai, a fiú ezt a különös feleletet adta : «Sono 
della Congregazione deli Santissimo Bedentore, ed 
anche voi sarete uno di essi». «Es ti is tagjai lesz-

bántalmazás következtében beteg lett s abban meg is halt. 
Bécs mellett, Maria-Enzersilorfban, búcsújáró helyen temet-
ték el. Oda kivánt mellé később Hofbauer is temetkezni. így 
is történt. Innerkofler, 41. 1. 

1 «Es gefiel ihm nicht in Wien.» Innerkofler, 42. 1. 
3 A bécsi ilyen szemináriumról [Brunner, Theologische 

Dienerschaft, 372—374. 1. szerint) egy franciskánus atya azt 
írta, hogy abba több megnevezhetetlen személy járt ki-be, 
mint kispap. A bécsi egyetem hittudományi karáról pedig 
szentünk új életirója ezt mondja : «Pastoralprofessor Kalb 
z. B. lehrte, dass Unkeuschheit sei keine Sünde. Blareu gab 
das Messelesen ganz auf. Tamburini war Jansenist und sogar 
von der Bepublik Venedig vertrieben worden wegen — Blas-
phemien. Albertini war ein berüchtigter Freigeist und Frei-
maurer. — Und all diese waren Priester !» Innerko/ler, 44. 1. 

tekl» Ez a mondás sajátságosan hatotf szentünk lel-
kére. Egy benső visszhang azt sugallta neki : «Itt 
akar téged az Isten!» Azonnal jelentkeztek a kapus-
nál és beszélni kívántak az elöljáróval. Ez el lévén 
foglalva, másnapra kaptak utasítást. A mint másnap 
megjelentek, Landi atya, szent Alfonz legelső tanít-
ványainak egyike, megtudván, hogy ők az a két 
német, a kik tegnap jelentkeztek, röviden azonnal 
megismertette a rendszabályokat és egy ív papirost 
tett elébök, hogy írják alá s lépjenek be a rendbe. 
Szentünk, a ki könyörgésre sem remélt fölvételt, a 
fölvételnek ily csaknem fölajánlásától újból meg-
hatva, azonnal aláírta az ivet, Hübl nem írta rá az 
ívre nevét. Ebből a két papjelölt közt egy egész napi 
keserűség támadt. Hübl szemére vetette Hofbauernek 
hirtelenkedését, hogy ismeretlen rendbe, idegen or-
szágban hogy tudta magát beírni ? Most mitévő 
legyen ő? 0 haza megyen! De h o g y a n ? . . . «Elhagytál 
engem, és nekem nincs pénzem !» Egész nap zsörtö-
lődött Hübl. Másnap reggel, mikor egymás mellett 
némán haladva, a Maria-Maggioretemplomba mentek, 
egyszerre megszólalt Hühl : «Hofbauer, tudod-e, mi 
az újság?» — «Tudom, volt Hofbauer válasza: hogy 
a rendbe te is belépsz és nálam maradsz.» — «El-
találtad.» A két férfiú örömét el lehet képzelni. 
Mert Hofbauer ekkor m á r 33 éves volt, Hübl 23. 

Hogy a noviciátusba 1784. okt. 24-én léptek be 
és hogy 1786. tavaszán szentelte föl őket a verolii 
püspök a pápai állam déli határán fekvő Frosinone-
ban, azt már láttuk. 

A következőkben látni fogjuk, hogyan megy ki 
szentünk a világba Isten ügyeért küzdeni s hogyan 
küzdi végig ezt a harcot. Breznay Béla dr. 

A japáni kalh. missiók ës a kath. világ-
szövetség. (I>) 

1909 tavaszán két hónapot töltöttem Japánban. 
Bégebben foglalkozom e rokonszenves nép nyelvével ; 
pá r év előtt Budapesten és Berlinben megismer-
kedtem néhány japáni tudóssal: orvosokkal, nyelvé-
szekkel, egyetemi tanárokkal ; ezek most mind-
annyian tárt karokkal, párat lan vendégszeretettel 
fogadtak. Kalauzolásban, útmutatásban tehát bőven 
volt részem. Nem csoda, ha ily körülmények között 
rövid két hónap alatt mélyebben betekinthettem e 
kiváló derék nép lelki életébe, mint más utazók, kik 
a nyelvben jára t lanok s a benszülöttekkel értekezni 
nem tudnak. Bőséges tapasztalatokkal tértem haza. 

Évek óta legmelegebben érdeklődöm a j apán i 
katholikus missiók iránt. Kevés jót olvastam e nagy-
fontosságú ügyről a magyar és német kath. napilapok 
és folyóiratokban ; fá jdalommal kellett tapasztalnom, 
hogy a valóságban még szomorúbbak az állapotok. 

Japánban alig van ma 60.000 kath. hivő. A XVI. 
század közepén Xavéri szent Ferenc és társai kezdték 
terjeszteni a kath. hitet ; egy félszázad alatt 200.000 
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hivet szereztek ott szent vallásunknak. Miyako-ban, 
az akkori fővárosban (ma «Kyótó» a kinaias elneve-
zése) 20.000 katholikus élt ezidőben ; az ország közép 
és déli részein 200 templom körül mintegy 200.000 
kath. lélek sorakozott. 30—40 évvel később (1620 — 
1630 között) e szám állítólag 1 millióra emelkedett. 
Jól tudjuk azt is, hogyan pusztult el ez időtájt e vi-
rágzó katholikus missió. 

Valamint Franciaországban az erőtlen merovingi 
királyok alatt a hatalmas «major domus»-ok, úgy 
Japánban 1200 óta a «sógun»-ok (katonai és polgári 
főkormányzók) ragadták magukhoz a főhatalmat : a 
császárok («tennó» vagy «kótéj»)1 árnyalakokká váltak 
s a sógunok négy dinasztiája (a Minámotók, Fudsí-
varák, Asíkagák és Tokúgawák) 1200-tól—1868-ig 
ma jdnem korlátlan hatalommal kormányozták az 
országot. 

A sintó vallás és a japáni néphit szerint a csá-
szárok egyenesen az istenektől származnak. Harmad-
félezer év óta ugyanazon «isteni» dinasztia sarjai 
ülnek a császári trónon. Nem csoda, ha időnként a 
testi és lelki elfajulásnak oly tüneteivel találkozunk 
a császárok sorában, melyek egyeseket a kormány-
zásra teljesen képtelenekké tesznek. Innen aztán a 
dolgoknak természetszerű fejleménye, hogy a japáni 
«Martel Károly»-ok és «Bismarck»-ok nyúlnak bele 
az ország sorsának intézésébe: sóguni dinasztiákat 
alapítva tolják félre a császári trón «isteni» tekin-
télyét s erős kézzel ragadva meg a kormányzás 
gyeplőjét, iparkodnak a megzavart rendet helyre-
állítani, az egységet megteremteni ; a mi annál nehezebb 
feladat, mert a hűbérrendszer alatt (mely Japánban 
1868-ig tartott) a társadalom állandóan a végletekig 
tagolva volt. Az ország főhűbérurai (a daimiók) önző 
helyi érdekeik szerint szövetkezve egymással támadják 
egymást. Évszázadokon át dúl a féktelen polgárháború, 
mely tetőfokát a XVI. század közepén éri el, ép azon 
időben, midőn Xavéri szent Ferenc és társai Japán 
földjére lépnek. 

Nem csoda-e tehát, hogy ily mostoha viszonyok 
dacára is terjed a keresztény vallás, virágzásnak indul 
a kath. hitélet? Sajnos, e zsenge, de a legszebb 
reményekkel biztató csemetét egy félszázad súlyos 
zavarai, háborús mozgalmai teljesen megsemmisítették. 

Ez időben szerepel a japáni történelem szín-
padján a három legünnepeltebb nemzeti hős: Oda 
Nobúnaga, Taikó Szama Hidejosi és Tokugawa Jejasz, 
lángeszű vitéz hadvezérek, kiknek egyetlen becs-
vágyuk, hogy a forrongó, végpusztulásnak induló 
országot erős kézzel megfékezzék. 

Az elsőről mondják, hogy a keresztényeknek 
(lehet, hogy politikai érdekekből) jó akarója volt. De 
nein volt ellenségük a hírneves Hidejosi (a japáni 

1 A emikádó» (magas porta) elnevezés ellen a japániak 
tiltakoznak ; ilyen — az ő véleményük szerint — csak Török-
országban létezik. 

«Napoleon») sem, ki egyenlő mértékkel osztotta az 
igazságot keresztényeknek és nem keresztényeknek, 
de mint lángelméjű hadvezér, vasmarkű és kőszívű 
katona ép úgy nem kímélte a főváros környékén 
valósággal vezérszerepet játszó budista szerzeteseket, 
a mint nem kímélte a keresztényeket, ha azok a 
háborúban az ellenpárt soraiban hadakoztak. O volt 
az, ki 1597-ben (a midőn már a császártól nyert 
Tai-ko-szama «Főméltóságú úr» cimet viselte) 27 
szerzetesi Nagaszakiban vértanúi halálba küldött, a 
hivatalos feliraton kijelentvén, hogy nem hitük, 
hanem parancsainak «be nem tartása» miatt. 

Valóban nem a gyűlöletnek, hanem egy vaskezű 
katona statarialis eljárásának estek áldozatául e 
buzgó lelkek, kik talán túlbuzgóságból (nyilvános 
szónoklatok, körmenetek tartása, stb.) néhányszor 
valóban átlépték a rend és béke érdekében hozott 
szigorú tilalmakat. 

E gyászos esemény óriási visszahatást szült a 
j apáni keresztények lelkében. Az elégedetlenek sorai 
folyton növekedtek ; sokan az európai keresztény 
hatalmasságok közbejárását is igénybe venni kíván-
ták. Tai-ko-szama Hidejosi halála után Tokugawa 
Jejasz (ki később a Tokugawa sóguni dinasztia meg-
alapítója lett) szükségesnek találta tűzzel, vassal 
fékezni s elnyomni a rettegett Európa segélyül-
hivását, meg az itt-ott feltünedező lázadásokat, melyek-
ben az elégedetlen keresztényeknek tényleg részük 
volt. A nagy Jejasz második utóda Jemitsz sógun 
alatt 1637-ben a délen fekvő Simabará-ban tört ki 
az utolsó nagyobbmérvű zendülés, mely alkalommal 
a sógun győzelmes hadseregének állítólag 30.000 
keresztény esett áldozatul. így pusztult el még 1640 
előtt majdnem véglegesen a dicső virágzásnak indult 
japáni keresztény kolónia, melynek egyes tagjai 
Nagaszaki környéken fekvő kis szigeteken (mint 
halászok) rejtőztek el s hitüket (lelkészi gondozás 
nélkül is) az utolsó időkig megőrizték. 

Velics Antal dr. 

Az egyéniség keletkezésének kérdése az újabb 
irodalomban. (n-> 

Láttuk azt, hogy az egyéniség kérdésére három 
tényező hatott mindig. Mi az anyag? Mi az alak, 
mint a fejlődésnek alapelve? S végül vannak-e álta-
lános érvényű, tapasztalati fogalmak; van-e az 
általános fogalmaknak tárgyi valóságuk? Alkalmaz-
zuk e három kérdést napjainkra s lássuk, mit tanít 
korunk természettudománya az anyag szerkezetéről ; 
az anyagnak külső jelenségekké való kifejlődéséről; 
s végül az egyetemes fogalmakról. Azután vizsgáljuk, 
mily eredményekhez juthatunk korunk tapasztalatai-
nak segítségével az egyéniség elvére nézve. 

Mi az anyag szerkezete ? ez az első kérdésünk. 
Mindjárt elöljáróban megjegyzem, hogy mindazokat 
az elméleteket, a melyek az ú jkor kezdetétől kezdve 
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az anyagra vonatkozólag felmerültek, nem óhaj tom 
tárgyalni. Mellőzöm tehát Descartes, Leibnitz, Kant, 
Herbai t, Schopenhauer, Fechner, Riel, sőt még Ostwald 
nézetét is s csak a legutolsó évek főgondolatait óha j -
tom összefoglalni. 

Ha arról volt szó, miből áll az anyag, ráfeleltük : 
parányokból, atomokból. Az atomok alatt pedig az 
anyagnak legutolsó, fölbonthatatlan alkotórészeit ért-
jük. Thomsonnak a katódsugarakra vonatkozó kísér-
letei azonban kimutatták, hogy a katódok parányai 
és a fizikai, illetőleg a kémiai parányok között nagy-
mennyiségű különbözet van. Azok a parányok, a 
melyeknek elképzelhetetlen gyors mozgásából a katód-
sugarak létrejönnek, a víz parányának kétezredrészét 
képezik. 

Ezen fölfedezés után haj landók voltak a fizikusok 
ama régi fölfogáshoz visszatérni, hogy van egy oly 
ősanyag, a mely mindennek a lényegét képezi s a 
melyből minden kialakult és hogy ez az ősanyag 
ilyen nagyon kicsiny parányokból s azok elektromos 
feszültségéből áll. De ezt az elméletet csakhamar oda 
módosították, hogy az a legkisebb parány csakis 
elektromos feszültség, tehát minden anyag nélkül 
való, anyagiságát ellenben a feszültség hozza létre.1 

Dippe az elméletnek ezen utóbbi részét tagadja,2 

mivel vannak ionnélkül parányok is. De meg a hol 
mozgás van, ott mozog is valami. A semmi csak 
nincs mozgásban. Hogy az azután éter-e, a mire 
Gustav Le Bon az anyagot fölbontja,3 vagy más valami, 
az mindegy. Csak a valami feszül, lehet elektromos 
feszültség s nem a semmi. 

Ezen tömegnélkül való elektromos feszültséget 
elektronnak hívják. A legősibb anyag tehát vagy 
csak az éther, ha az elektron is az étherből szár-
mazik, a mint J. G. Vogt és Gustav le Bon gondolja; 
vagy tekintettel a nagy nehézségekre, a mely ezen 
föltevés ellen van,4 az éther mellett külön az elektro-
nokat is föl kell venni. 

Elektronokból épül föl az atóm, a parány. Minden 
parány számtalan elektronból áll, a melyek zárt 
pályákon nagyon gyorsan mozognak. Az elektronok 
összeállása és minősége folytán jönnek létre a radio-
aktivitásnak különféle jelenségei, a melyek mind az 
a tómnak fölötte bonyolult szerkezetére és életére 
utalnak. 

Ez a modern parányelmélet azért fontos, mert 
megdönti a testek szerkezetére vonatkozó régi nézetet. 
Azt hitték ugyanis előbb, hogy a testek egy csomó 
egymással azonos tömecsekből (molekulákból), ezek 
pedig a többé föl nem osztható parányokból állanak. 
Most azonban kitűnt, hogy már a parány is nagyon 
bonyolult szerkezettel bir. A tömecs szintén. Mert 
ez egy csomó parányból áll, a melyek egymással kap-

1 Righi, Über die Struktur der Materie 6. o. 
2 Naturphilosophie 64. o. 
3 L'évolution de la Matière 8. o. 
4 Dippe i. m. 64—66. és C. Braun, Cosmogonie, 295. o. 

csolódnak s mint egy egység mozognak, de a nélkül, 
hogy a benne részes parányok saját mozgásukat elve-
szítenék.1 A tömecsek és az anyag között pedig még 
vannak bizonyos közbeeső fokok, a melyeknek tulaj-
donságai a tömecsek és az anyag tulajdonságai közé 
esnek (ilyenek a megnagyobbodott iónok, a kolloid 
magvak stb.) s azért m á r nem tömecsek, de még 
anyag sem. S végül van az anyag a maga különféle 
megj elenésében. 

A parányelmélet régen egy mindenben azonos 
ősanyag reményével is kecsegtetett. Kezdve az elemi 
bölcselettől korunk gondolkodásáig, az emberi szellem 
mindig táplálta a reményt, hogy megtalálja ezt az 
egy, ezt a közös anyagot, a mely mindenné kialakul-
hatott. 

Ez a törekvés tudományos szempontból jogosult és 
lia valóra válik, nagyszerű deduktiókat lehet belőle le-
vezetni. Mert ha minden anyag eredetileg azonos és csak 
a részecskéknek mechanikus egymás mellé helyezése 
következtében különböznek egymástól, akkor az anyag-
nak milyenségét egy egyszerű mechanikai elvre vezet-
hetjük vissza. A természettudomány valóban a tudo-
mányok királynője lenne, mert az okság egyetemes 
törvényének a legegyszerűbb módon tenne eleget. 
Mindent egyetlen egy természeti elvre, a vonzásra, 
vagy a mosgásra vezetne vissza. Már Demokritosz 
megpróbálta ezt, mikor azt tanította, hogy az atómok 
teljesen azonos minőségűek és csak mennyiségükre 
és helyzetükre nézve különböznek egymástól. 

De bármennyire törekednek is az ősanyagot 
elérni, mindeddig csak hipotézissel állunk szemben. 
Mendelejew, Prout, Thomson és Lecoq de Boisboudran 
fáradozásai sem vezettek valami biztos e redmény-
hez.2 Righi is csak ennyit mond művének végén az 
ú j anyagelméletről : «Einerseits befriedigt es uns, denn 
der vereinfachende Begriff der Einheit der Materie 
ist darin untergebracht, der es gestattet, die Zahl der 
Grundbestandteile auf ein geringes zu reduzieren». 
Ép azért mondja Dippe : «Dadurch wird die Hypothese 
wohl wissenschaftlicher gefärbt : aber sie bleibt trotz-
dem eine sehr problematische — ich kann nicht 
einmal sagen: probable Hypothese . . . Solange jener 
experimentelle Beweis nicht geliefert i s t . . . müssen 
wir konsequenterweise an der verschiedenen Qualität 
der Atome festhalten, zumal diese Verschiedenheit 
die Mannigfaltigkeit der Naturerscheinungen besser 
erklärt, als jene hypothetische und problematische 
Gleichheit der Urelemente in den Atomen». Sőt Dippe 
még tovább megy. Különbséget tesz az organikus és 
az anorganikus parányok között. Mert bár bizonyos 
mozgási jelenség mind a kettőnél észlelhető, de egyéb 
életjelenségek, mint öntevékenységből eredő meg-
oszlás, a mi a gyarapodásnak je le : szaporodás, fej-

1 Weinstein, Die philos. Grundlagen der Wissenschaften 
317. o. 

2 Dippe i. m. 61—63. 
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lődés csak az organikus parányoknál lapasztalhaló. 
Lelki élet is csak ezek körében fejlődhetik. «Auch 
von dieser philosophischen Frage des Dualismus in 
der Natur gelangt man zur Annahme von qualitativ 
verschiedenen Atome».1 

Ezekből világos, hogy az anyag rendkívül finom 
állomány, telve erővel és tevékenységgel, az alakulás-
nak, fejlődésnek vágyával. Semmi és minden. Végső 
ál lapotában elcsúszik érzékszerveink elől, összetéte-
lében pedig világot alkot gazdag változatosságban. 
A régi bölcselet is megsejtette az anyag finom ter-
mészetét, de talán senki sem úgy, mint Duns Scotus, 
a ki a tapasztalaton kívül eső anyagnak is történelmi 
életet tulajdonított s érezte, hogy a jelenségek mögött 
levő anyag bár reánk nézve nem létezik, de van s 
belőle fejlik ki az, a mi keletkezik és elmúlik sza-
kadatlan folyamatokban. Erről az anyagról mondotta 
megint Nagy Albert, hogy ez inchoata forma, telve 
élettel. Nem renyheség vagy merő potentialitas a 
benső természete, hanem a formának, az életnek elemei, 
kikezdései vannak benne az organikus és anorganikus 
atomok összes sajátságaival. Sem Plató, sem Aristo-
telesz, hanem Nagy Albert és Duns Scotus jutottak 
el legközelebb az anyag természetéhez. 

Most már át térhetünk a másik fontos kérdésre : 
mily viszonyban van korunk anyagelmélete a plátói 
eredetű, majd arisztotelészi átdolgozású forma, alak-
elmélethez ? 

Az alak és anyag elmélete, mint tudjuk, ant ro-
pomorfikus alapföltevésen épült föl. Az emberben 
levő dualizmust átvitte a külső dolgokra is. A mint 
az ember lélek nélkül nem ember, űgy egy dolog 
sem létezik alak nélkül. A mint a test és lélek kö-
zött minden lényeges egység dacára is reális különb-
ség van ; úgy az anyag és az alak között is minden 
dologban valóságos különbség létezik. 

Ide vezetett az a gondolat, hogy az anyag alak 
nélkül semmi. Még mennyiség sem! Még az Isten 
sem foghatja azt föl ésszel addig, míg alakkal nem 
bír. Az alak viszont minden. Valóságot és minőséget 
nyújt . Meghatározza a létet és létnek formáját , noha 
másrészt őt is az anyag egyéniesíti, sőt meg is fosztja 
minőségétől és ilyenkor új alak lép helyére, míg az 
anyag maga megmarad, az alak ellenben megsemmi-
sül s új alaknak ad helyet. Ha pld. a szivar elég, 
az anyag megmarad, az alak ellenben megsemmisül 
és új alaknak ad helyet, t. i. a h a m u alakjának. 

Ide vezetett a plátói elmélet ép úgy, mint az 
arisztotelészi s az egy Duns Scotust és a nominalis-
tákat kivéve az egész középkor ezt az elméletet val-
lotta, sőt ma is vallja a skolasztikusoknak egy része. 

Én ezen elméletet nem fogadom el. Az anyag a 
mi gondolkodásunk szerint nem semmi, hanem való-
ság, minden létezőnek anyja és méhe gazdag és vál-
tozatos erőforrással. Az alaknak mithikus fölfogását 

1 Dippe i. m. 65—71. o. 

és mintegy személyesítését teljesen kizárom. Nem 
sokasítom meg az elveket, mikor arra nincs is szük-
ség. Tetszik nekem úgy szent Ágostonnak, mint Nagy 
Albertnek fölfogása, a kik az anyagban látták a 
mindenségnek magvait elhintve s a létet és kelet-
kezést, az esse-t és a fieri t szorosan összekapcsolták. 
Elfogadom Palmieri nézetét is, a ki az anyag és alak 
közötti dualitást szintén megszünteti és minden vál-
tozást, keletkezést az anyagban egy ú j alakító elv 
hozzájárulása nélkül is megfejt.1 Ugyanez a nézete 
Kiss János dr.-nak is. 

A mit tehát a régiek szétválasztottak, mi ismét 
összekapcsoljuk s az anyag nemcsak a mennyiség, 
hanem a minőség; nemcsak a lét, de a keletkezés 
elvét, erejét is magába foglalja. 

Ma az anyag és alak helyére ú j szópár kerül. 
Állag és okság. Az állag a létezőt és minden kelet-
kezés alapföltételét je lent i ; az okság a keletkezés 
egyes alakulásait hozza egymással kapcsolatba, az 
egész világ mindenségét egy egységes összefüggő létbe 
foglalja. Az állagban megkülönböztetik magát az 
állagot és a járulékot, t. i. a változó külsőt, a melyet 
az állag magára ölt. Az okságban megint az okot és 
az okozatot választják külön. Ezen utóbbi elemzést 
megint egy szintézisben egybefüzik s az ok és oko-
zatot erőnek is hívják. Az erő megint vagy nyugvó 
potenciális erő, vagy tevékeny aktuális erő, de mind 
a kettő az okság kedvéért van. Ha a dolgokat kelet-
kezésükben alulról fölfelé végigtekintem, okságot 
lá tok; ha felülről visszafelé, űgy a célt veszem észre. 
De nem a cél a pr imär , hanem az okság. A célt 
csak én látom, miután már készen van a fejlődés 
sora. De ezen fejlődés kezdetén semmiféle cél kitűzés 
nem történt.2 Der lebende Körper erscheint daher 
nicht als das Produkt einer Zweckvorstellung, die 
seiner Entvvickelung vorausgeht, sondern diese Zweck-
vorstellung wird erst nachträglich auf Grund der 
Leistungen des Organismus im Geiste des ausser-
halb stehenden Beobachters gebildet. 

Ez megint tiszta mechanikus világnézet, a mely 
először egy csomó terminus technikussal kábít el s 
a végül kisüti, hogy minden anyag és az anyagban 
levő erőnek erőkifejtése által létrejött jelenség. Külön-
ben semmiben sem lát benső tervszerűséget és cél-
szerűséget. 

Ha előbb az alaknak ama mithikus magyarázatát 
elvetettem, mint kalandost és fölöslegest, űgy ezt a 
pusztán mechanikus világmagyarázatot is el kell vet-
nem. Az anyag inchoata forma. Az anyag nem a 
véletlenség kedvéért van, hanem benső törvényszerű-
séggel, célszerűséggel, fejlődésképességgel bir, hogy 
valami legyen. A parányoknak elektronokon való 
fölépülése, a parányoknak tömecsekké való válto-
zatos összeállása, a tömecseknek megint testekké való 

1 Cosmologia, XX. thesis 
2 Wundt, System der Philosophie I3. 230—232. és 312. o 
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tömörülése mind azért van, mert maga az a legősibb 
anyag céllal bir. Anyag és cél szorosan összetartoznak 
s az anyagnak egész mechanikus kialakulása úgy 
megy végbe, hogy önmagát valósítja meg, saját ter-
mészetét fejleszti ki, mert az anyag és a természet 
itt egységet alkotnak. Ha azt mondja Wundt , hogy 
a célt mi vetítjük be lelkünkből a dolgokba! Igaza 
van. De nem láthatnánk a célt, ha nem volna a 
dolgokban célszerűség. Induktió ú t ján őrizhetjük 
ellen a cél felé haladást és a természetnek ezen a 
maga kifejlesztése közben vizsgálhatjuk, hogy semmi 
sem történik véletlenségből, hanem természetszerű-
ségből.1 Trikdl József dr. 

-pvházi Lissabon. Az ap. szentszék melletti nagykövetség — 
. . , az összes európai diplomaták idősbjének, d'Anthan 

o " bárónak elhunytával — 91 évet élt — megüresedett 
irónika. nemcsak, de azzal a kérdéssel is jött egyúttal kapcso-

latba, vájjon Portugália képviselete az ap. szentszék 
mellett nagykövetség rangján maradjon, avagy lesülyed-
jen követségi rangra. 

Ennek a nagykövetségnek a története kicsit furcsa 
dolog, mert 1866-ban követségi rangról nem azért emel-
ték föl, mintha a pápa kivánta volna, hanem azért, 
hogy bizonyos államférfiak fényes sinecurára tegyenek 
esetleg szert. Eddig ketten töltötték be ez állást, az a 
katona, a kinek számára eredetileg emelték ambassade 
rangjára és az imént elhunyt d'Anthan báró. 

Portugáliának, Londont kivéve, mindenütt csak 
követsége van : ennélfogva az ország pénzügyi rossz 
helyzete miatt támadt az a gondolat, nem lehetne-e a 
rang lejebb szállításával ennél a képviseletnél valamit 
meggazdálkodni. Az ország radikális pártjának hívei, a 
kiknek ez a dolog kapóra jött, természetesen a leszállí-
tás mellett vannak, mert azáltal hiszik, hogy az apóst, 
szentszék tekintélye csorbát fog szenvedni. A portugál 
állampolitika ezúttal úgy segített magán, hogy megtar-
totta a nagykövetséget eddigi rangján, de az ellátását 
65.000 líráról leszállította 25.000-re. így is sok a vállal-
kozó erre az állásra, a többi között Wilhena, a volt 
minister és pártfőnök, a ki életének hátralevő részét, 
távol a politikai küzdelmek zajától, Rómában szeretné 
tölteni. 

* 

Iteuron. Vilmos császár ajándéka a beuroni bencés 
apátságnak. Erre vonatkozólag Fürst zu Fürstenberg, a 
császár fömarsallja, a beuroni apátnak a császár követ-
kező legfelsőbb kéziratát nyújtotta át : 

«Főtisztelendő Főapát Úr! 
Hogy önnek és benedekrendi társainak elismerésem 

és nagyrabecsülésemről új bizonyítékot adjak, kegye-
lemben indíttatva érzem magamat arra, hogy a beuroni 
főapátságnak egy műemléket adjak, Krisztust a kereszt-
fán, bronzban és annak átadásával főinarsallomat, 
Fiirstenberg herceget biztam meg. 

Ajándékom megválasztásával remélem, hogy önnek 
kiváló örömet fogok szerezni. Hiszen ez az a jelkép, melyre 

1 Dippe i. m. 100—104. és Ktilpe: Einführung in díe Phil. 
227. o. 

mind a két hitvallás egyenlő tisztelettel1 tekint fel és a 
melytől az egész emberiségre az áldások mérhetetlen 
folyama áradt ki. 

Legyen a kereszt az ön főapátságára is áldásthozó 
és ez az áldás terjedjen ki az összes hívőkre, kik előtte 
térdet hajtanak. 

Maradok ön iránt nagy hajlandósággal. 
Vilmos I. Ii.» 

A feszület átadása nagy ünnepélyességgel ment 
véghez. A műemlék, mely három méter magas és két 
méter széles, a templomban volt fölállítva. Ide jött a 
császár fömarsallja is és itt adta át a császári ajándé-
kot. Az átadás és leleplezés után Schober Ildeplionz fő-
apát a konvent nevében beszédet intézett a császár kö-
vetéhez. Azután requiem következett és a feszület egy-
házi megáldása, mely után a templom plébánosa, Laden-
burger Mór, szentbeszédet mondot.2 Az ünnepélyt chora-
lis ének és főpapi áldás fejezte be. A császár kegyele-
tes figyelmének tanúsítása összeesett a beuroni kongre-
gáció alapításának pünkösdi évfordulójával. XIII. Leó 
pápa imákat rendelt az angol nemzet megtéréseért. Eze-
ket az imákat ki kellene terjeszteni a németek hitegy-
ségére is. — y —la. 

Amerikai naplókivonatok, ut i jegyzetek, levél- Jrod 
töredékek. Irta Vay Péter gróf. Budapest, Szent-István- • 
Társulat kiadása. 1910. 300 1. Ára5 korona. /£WI" 

A magyar klérusnak különlegessége Vay Péter gróf, 
a pap. Bizonyos időközökben meg-megjelenik itt Buda-
pesten, praelatusi öltözetben, egy-két fölolvasást tart s 
ismét eltűnik hosszabb időre. Az esztergomi papi név-
tárban olvasom róla : «Protonotarius apóst, ad instar 
particip. in Missionibus exislens. Abbas S. Martini de 
Vaska.» Ezt a hosszabb idő óta a vallásalapba beolvasz-
tott s úgy látszik az ő kedvéért ismét elkülönített reális 
apátságot vagy egy év előtt kapta s a névtár után 
következtetve, az esztergomi egyházmegye kötelékébe 
tartozik. 

Voltaképen tehát utazó missióspap, praelatusi mél-
tóságban, helyhezkötöttség nélkül. Ezt nem értem, ilyen 
összetételű állást nem ismerek, s átolvasván jelen köny-
vét, még kevésbbé értem, hogy tulajdonképen micsoda. 
Vagy tíz éve folyton utazik mind az öt világrészben, 
mindenütt a társadalom előkelőségei fogadják, diplo-
matákkal érintkezik, az ő vendégük s e közben, kivált 
Amerikában, fölkeresi a legkisebb zúgot is, hol magyar 
kivándorlók tartózkodnak s könyve szerint bámulatos, 
mert ki nem fáradható tevékenységgel missiókat tart 
nekik. O egyúttal az első lelkész, ki Fiúméból ismétel-
ten hajón kisérte kivándorlóinkat Amerikába s paszto-
rációt végzett közöttük. 

A jelen könyve is úgy látom a legnemesebb szán-

i Adja Isten, hogy ez az «egyenlő tisztelet» igazán "egyenlővé 
váljék ! A mi természetesen csak akkor fog bekövetkezni, ha «egy 
nyáj és egy pásztor» lészen. 

- Ennek a császári ajándéknak csak most utóbb, hogy ezt a 
levelet már lefordítottuk, tiint ki az ő nagy jelentősége, Ladenbnr-
ger atyának időközben megérkezett hatalmas alkalmi szentbeszédé-
böl, a melyből kitűnik, hogy Vilmos császár az ö feszület iránt való 
tiszteletével a Németországon végigvonuló krisztusellenes szabad-
gondolkozó mozgalom ellen akart tüntetni. 
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dék terméke ; egyrészt közvetlen tapasztalatai alapján 
festi távolba költözött véreink sanyarú sorsát, úgy hogy 
a ki ezt a könyvet átolvassa, annak elmegy a kedve Ame-
rikába költözni ; másrészt kifogyhatatlan a mi mulasz-
tásunk festésében, hogy a kivándorlási állomásokon, a 
tengeri hajón s túl az új hazában nem gondoskodunk a 
hivek lelkészi ellátásáról. Ez komoly dolog s lia sikerül 
segíteni ezen a hiányon, Vay Péter gróf agitációjának 
mindenesetre nagy része lesz benne. 

De azért még sem tudnám megmondani, hogy ő 
micsoda? Jókedvből utazik-e, vagy kötelességből ? Csak 
a missiók miatt-e, vagy más célból ? írás miatt uta-
zik-e, mert mint látom Európa legelőkelőbb folyóiratai-
ban közli leírásait, vagy a missiós célon kívül diplo-
máciai küldetése is van ? Azonban akármi is legyen a 
dologban, sok tekintetben valóban bámulatraméltó 
egyéniség. Nagy utazóink voltak már, de Vayhoz fog-
ható nem hiszem, hogy akadt volna köztük; összeköt-
tetései meg egyszerűen bámulatosak. Vámbéry Ármin 
sokat eldicsekedett szűkebb körű utazásaival, de egész 
művelete pincérszerep Vayéhoz hasonlítva. Vay afféle 
fecsketermészet; hogy folyton utazzék, arra születnie 
kellett ; különös fizikum s még különösebb lelki kon-
strukció kell az ilyen világszéles és folytonos vádorlás-
lioz. Egyformán ismeri Manilát, mint az amerikai 
Sziklás-hegységet, Sydneit és Londont, Indiát és Anda-
lúziát, Afrikát és Dél-Amerikát, Koreában meg épen ő 
maga létesített valami telepet. 

Ha ezt mind a kereszténység érdekében teszi, szép, 
bár emberileg szokatlan dolgot végez s ámbár nem érteni, 
szinte dicsérni vagyok őt hajlandó, mivel mindenütt 
prédikál s az erkölcsi világnézetet hordozza körül. Nem 
tartós hatású ugyan az ilyen működés, de mégis valami. 

A címben jelzett müvéről akarván szólni, íme, ön-
kéntelenül is mindjárt a szerzőn akadt meg a tollam ; 
mert szajátszerü és kivételes egyénisége jobban érde-
kel, mint irása, mely tehetséges, jó megfigyelő, jól érté-
kelő, jó elbeszélő és normális agyú uri íróra vall. Mint 
író mintha most volna fejlődésben és lehet, hogy idő-
vel majd, midőn megnyugszik és nyugodtan írásba fog-
lalja bőséges tapasztalatait, világ- és emberismeretét, 
sőt politikai beavatottságát, előkelő íróvá nőheti ki 
magát. 

Jelen müve nem egységes se tartalmában, se szer-
kezetében, mint már címe is muta t j a ; de elég arra, 
hogy ne csak a vándorlók sorsát ismerjük meg kellő-
kép, hanem az amerikai, kivált az előkelőbb társada-
lom, a szegények és gazdagok, s kivált a milliomosok 
lelkébe is betekinthessünk. Ez a gőzerővel alakuló, vég-
letekben mozgó s az anyagiság egyoldalú hajszájától 
zaklatott társadalom nem boldog. Demokratikus, de csak 
névleg, a legkiáltóbb egyenlőtlenségekkel. Ott a szociá-
lis igazságnak még csak be kell következnie majd, ha 
az anyaföldet mind feldolgozták, ha a foglalás véget 
ért s az embereknek lesz idejük magukra is eszmélni. 
A mai átmeneti állapotban nincs idejük arra gondolni, 
hogy mi végre is vagyunk a földön ? 

Vay jól ismeri a felsőbb köröket, kivált a felsőbb 
«négyszázat», a milliomosokat s őszintén kijózanít a 
tekintetben, nehogy irigykedjünk rájuk. «A szociális 
kérdés sehol a földkerekségén nem fenyeget közvetle-
nebbül, mint épen az Egyesült-Államok területén. 

Vagyont igazságtalanabbul megosztva semerre sem talá-
lunk. A gyengédebb érzések, vagy az emberiség többi 
belső értéke sehol se lesz könnyebben elnyomva, vagy 
kiaknázva, mint épen itt, a testvériség és szabadság 
f ö l d j é n . . . semmi jobb világot nem vethetne a politikai 
állapotok gyarlóságára, mint példának okáért épen egy 
elnöki választás, hol a szavazatokat nyíltan adják és 
veszik a városok utcáin.» (23. 1.) 

«A milliomosok körében sok a pompa. Káprázatos 
a pazarlás. Szédítő a fényűzés. De meyeléyedést nem 
találtam ottan se. Pedig milliomossá lenni, költekezni, 
tündökölni a leghőbb vágya az ú. n. demokratikus or-
szág minden egyes polgárának. Ez az életcél.» (62. lap.) 
«Egyike a legmeglepőbb vonásoknak, melyek a dollárok 
országában elénk tárulnak, a közöny, hogy ne mond-
jam : megvetés, mellyel a gazdag a szegény iránt visel-
tetik». (260. 1.) «Épen a gazdagok között találtam a leg-
nagyobb belső megelégedellenséget, a milliomosok osztálya 
szolgáltatja Amerikában a szomorú öngyilkosságok leg-
magasabb százalékát.» (283. 1.) Ilyenek Vay gróf tapasz-
talatai a megbámult Amerikáról. 

Soha sem voltam elfogult Amerikával szemben, 
Vay meg épen kijózanít s rátanít arra, hogy jobban 
becsüljük meg — önmagunkat. Nem vagyunk mi rosz-
szabbak azoknál, mint a hogy az mindenütt így van, 
a hol emberek laknak. Erények és bűnök vannak min-
denütt, csak alakot cserélnek s a boldogság mindenütt 
fehér holló. 

A németek Vay szerint már nem vándorolnak ki, 
mert a munkás otthon is talál keresetet; nekünk is 
kellene erről gondoskodnunk, mert kár embereinkért, 
a kiknek sorsa Amerikában — Vay leírása szerint — 
igazán nem irigylendő. 

Nagyon sok tanulságos dolog van a könyvben, 
egyes részletei mint írói alkotások is igazán kitűnőek, 
pedig egészben csak nagyobb dolgozatainak a hulladé-
kai. Ha azonban majd pihenőre tér, ha írásában kerüli 
majd az ilyenféle idegenszerűségeket : «annál inkább 
leszünk abban a helyzetben fogalmat szerezni» s lia 
végleg nékünk szánja munkájá t : , akkor majd kiváló 
művek kerülhetnek ki tolla alól. 

Nem átfutó, de igen beavatott utazóval lévén dol-
gunk, a tanulságos müvet mindenkinek ajánljuk, a ki 
szem- és fültanú után akarja igazában ismerni a sok-
szor feldicsért Amerikát ; de a földrajzot tanító közép-
iskolai tanárok is nagy hasznát vehetik. Dudek. 

* 

I le ly i ö n k o r m á n y z a t a m a g y a r o r s z á g i róni . 
kath. e g y h á z b a n . A pozsonyi római katholikus hit-
község autonómiájának mibenléte, történeti alapja és 
szervezete. Egyházpolitikai tanulmány. Irta Kumlik 
Emil dr., Pozsony szab. kir. város könyvtárosa. Pozsony, 
1909. A szerző sajátja. (90 old.) Ára 2 kor. 

Die L a i e n a u t o n o m i e d e r P r e s s h u r g e r röm.-
kath. G e m e i n d e . Kirchenpolitische Studie von dr. Emil 
Kumlik, Stadtbibliothekar. Pozsony, 1909. Eigenthuni 
des Verfassers. (134 old.) Ára 3 kor. 

Jelen mű eredetileg államtudományi tudori fel-
avató értekezésnek készült. Szerző ezen értekezését ké-
sőbb átdolgozva és kiegészítve, a pozsonyi római katho-
likus autonom hitközség anyagi támogatásával előbb 



350 RELIGIO LX1X. évf. 1910. 

magyar, utóbb német nyelven is közrebocsátotta. Miután 
a német kiadás valamivel bővebb tartalommal bir és a 
magyar kiadás szövege abba a maga egészében föl van 
véve, jelen ismertetésünknél és bírálatunknál a német 
kiadást tart juk szem előtt. 

Elsősorban köszönetet mondunk szerzőnek, hogy 
világi ember és az egyházjog nem hivatásos müvelője 
létére ezen monográfiával irodalmunkat megajándékozta. 
Azonfelül pedig teljes elismeréssel vagyunk szerzőnek 
azon, könyvének majdnem minden lapján szembetűnő 
törekvése iránt, hogy kerülni iparkodott mindolyan ki-
fejezést és megjegyzést, a melyből valaki esetleg a kánon-
joggal ellentétes álláspontot kiolvashatna. 

Bármennyire honoráljuk azonban szerzőnek ezen 
dicsérendő igyekezetét, mégis itt-ott jobb szereltük volna 
látni, ha határozottabban, illetőleg jogilag szabatosab-
ban beszélt volna. így pl. a magyar kiadás 12. oldalán 
ezt olvassuk : «Maga az egyház — a jus divinum alap-
ján — szuverénnek tartja magát . . .» Mintha félne ki-
mondani, hogy a katholikus egyház szuverén! Az állam-
ról persze már nem mondja, hogy «szuverénnek tartja 
magát», hanem mint magától értetődő dolgot (egészen 
helyesen) állítja, hogy az állam szuverén. 

Félreértésre ad okot továbbá az olyan megjegyzés, 
mint : «Wenn . . . die Könige von Ungarn kraft ihres aller-
höchsten Patronatsrechtes auf die Besetzung der höheren 
Benefizien und auf die Verwaltung der Kirchengüter 
unmittelbaren und entscheidenden Einfluss nehmen, so 
ist das unstreitig eine Laiengewalt, die sich mit den 
strengen Grundsätzen des kanonischen Rechtes schlecht 
verträgt.» (12. old.) Hát mi értjük, hogy szerző ezzel 
mit akar mondani, mert néhány sorral lejebb már meg-
tudjuk, hogy «die Jurisdiction (Regierungsgewalt) kann 
zum Teil auch Laien übertragen weiden». Igen : über-
tragen ! Mert az a hatalom, a melyet a koronás magyar 
király az egyházi javadalmak betöltése körül gyakorol, 
nem Laiengewalt, nem világi, nem királyi hatalom, 
hanem mint az egyház lejétől, a római pápától kapott 
hatalom, eredetére és lényegére nézve egyházi hatalom ; 
egyszersmind tehát az a főkegyúri jog, a melynek alap-
ján a betöltést gyakorolja : egyházi jog. A koronázás, 
mint a királyi hatalom teljességének a megszerzése, 
csak megteremti ezen egyházi jog és hatalom részére a 
mindenkori jogalanyt. Nem a királyságból mint olyan-
ból, nem a magyar államjogból folyó hatalmat gyako-
rol a koronás király akkor, a mikor megüresedett érsek-
ségeket, püspökségeket vagy más javadalmakat betölt, 
hanem a mindenkori koronás magyar király a pápa 
által delegált hatáskörben gyakorolja főkegyúri jogát, 
mely tisztán egyházi jog és a mennyiben a közönséges 
kegyúri jog körét tűlhaladja, egyházi privilégium. 

Téves tehát ezen jogokat illetőleg mint eredeti 
jogokról beszélni. Nem. Ezek szerzett, ezek kapott jogok, 
így azután természetesen magától megdől szerzőnek az 
az állítása, hogy a királynak ezen «Laiengewalt»-ja ne-
hezen fér össze a kánonjog szigorú elveivel. Persze, hogy 
nehezen fér össze! Csakhogy a laikus királynak ezen 
hata lma: egyházi hatalom. Ez pedig nagyon szépen fér 
össze a kánonjoggal. 

Kifogásolandónak véljük ezen bevezető részben még 
azon téves állításnak a megismétlését, hogy Szent István 
az általa alapított püspökségeket a nemzet vagyonából 

javadalmazta (34. old.) ; továbbá — és ezt szerző Kosu-
tány után írja — hogy a magyarországi kalholikus 
egyház nem olvadott be teljesen a katholikus egyház 
egyetemességébe stb. 

A mi a hazai első püspökségek vagyonát illeti, úgy 
e lapok hasábjain Dudek dr. egyetemi tanár már ismé-
telten kimutatta, hogy azt Szent István a családi vagyo-
nából adta. És nehogy a szerző esetleg azt higyje, hogy 
ez csak egy, a legújabb időben feltalált történeti igaz-
ság, hivatkozom VIII. Orbán pápa következő nyilatko-
zatára, melyet 1637-ben III. Ferdinánd követe előtt te t t : 
«... az egész világon nincs kegyuraság, mely szilárdabb 
jogalapon áll, mint a magyar királyé, mivel olyan egy-
házakra vonatkozik, a melyeket a szent király az ő 
saját javaiból alapított.» (V. ö. Fraknói, Magyarország 
és a római Szentszék. III. kötet 353. 1.) 

A mi pedig azon állításait illeti, hogy a katholikus 
egyház nem olvadott be teljesen az egyház egyetemes-
ségébe ; továbbá, hogy a király az egyházi jurisdictió 
terén nem föltétlenül vetette magát alá a pápának ; hogy 
a katholikus Magyarország ennek folytán «eine spezielle 
Nationalkirche»-t alkot (német kiadás 35. 1.), a mely-
nek jogai nem a pápai privilégiumokon alapulnak ; 
hogy a magyar egyház önállósága a magyar nemzet 
eredeti jogát (originäres Recht) alkot ja; hogy a nem-
zet e joga régibb eredetű, mint a pápa világhatalma 
(u. o.) stb. : mind olyan téves állítás, melyet szerző 
semmivel sem bizonyít. Egyedüli mentségének tekint-
hető, hogy egy egyetemi szaktanár, t. i. a kolozsvári 
Kosutány tekintélyével födi magát. De ha Kosutány 
nézeteit magáévá teszi, akkor ezek természetesen ő nála 
is kilogásolandók. 

Eltekintve attól, hogy előbb a királyról beszél, ké-
sőbb pedig ennek helyébe már a nemzetet teszi, mon-
dom, ettől eltekintve, súlyos tévedés a főkegyúri jogról 
mint eredeti jogról beszélni. 

A magyar király — igaz — a főkegyúri jog címén 
az egyházban páratlan hatalmat gyakorol. De ezt az 
egyházi hatalmat «a pápa engedélyéből» (ex annuentia 
summi pontificis, mondja Verbőczy Hármaskönyve, 
I. rész, 11. cim, 2. §-ában) gyakorolja. «Szent István — 
irja Schlauch biboros — intézkedéseiben, alapítványai-
ban nem az önjogosultság öntudatával járt el, hanem 
királyi hatalmának hangsúlyozása mellé odaállítja az 
egyházi felhatalmazás mozzanatát. A pécsi püspökség 
alapítólevelében például maga a király állítja, hogy a 
pápától nyert légyen engedélyt: cum consensu Sanctis-
simi Apostoliéi et in praesentia eius nuncii. A pécs-
váradi apátság alapítólevelében cum consensu et con-
íirmatione Auctoritatis Apostolicae intézkedett. (V. ö. 
Schlauch, Beszédei és dolgozatai. 2. kiad. IV. kötet 
272. lap.) 

Ha továbbá igaz volna, a mit szerző ismét csak 
Kosutányival egyetértve állít,hogy «dem römischen Papste 
(war es) in Ungarn niemals gestattet, unmittelbaren 
Einfluss aut die Regierung der ungarischen Kirche zu 
nehmen» (36. 1.), akkor érthetetlen a rendeknek a király-
hoz intézett s az 1550. évi XIV. t.-c.-ben foglalt eme 
kérelme: «. . .mivel a kir. Felségtől mind azelőtt, mind 
a közelebbi időkben hivatalokra megválasztott több 
püspökök az apostoli Szentszéktől megerősítve nem vol-
nának és annálfogva mindazok véghezvitelére, melyek 
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hivatalukhoz tartoznak, képtelenek, méltóztassék Ő Fel-
sége egy külön követet Rómába küldeni ezen megerő-
sítés kieszközlésére, hogy az így megerősített püspökök 
pásztori tisztöket szabadabban gyakorolhassák». Ebből 
is kitűnik, hogy ha Róma, lia a pápa a magyar király 
által püspökké kinevezett egyént e minőségében meg 
nem erősítette, ha a püspöki joghatóságot ennek meg 
nem adta, akkor az ilyen egyén csak a javadalom élve-
zőjévé vált, püspökké azonban soha. 

* 
Könyve második és legértékesebb részében szerző 

Pozsony városa kegyúri jogának jogalapját fejtegeti s 
ennek folyamán megtudjuk, hogy első izben 1302-ben 
a város és a pozsonyi káptalan mint compatronusok 
között oly értelmű szerződés jött létre, hogy a plébánost 
a város a káptalan hozzájárulásával a káptalan felszentelt 
papjai közül választja. Ez a jogállapot 1348-ig tartott, a 
mikor a szerződést a felek között keletkezett egyenetlen-
ségek folytán megújították, mely új szerződésben főkép 
a város patronátusi joga világosabban és határozot-
tabban lett körülírva. A város plébánost ugyan most 
is csak a káptalan tagjai közül választhat, de már nem 
kívántatik a káptalan hozzájárulása. Ezt a szerződést 
1741-ben ismét megújították és az esztergomi érsek, 
Eszterházy Imre gróf, megerősítette. Ezen megerősítő 
oklevélből szerző, Rimely nyomán, közli az első pontot 
eredeti szövegben : « . . . ut Primo, vigore attactae conven-
tionis de anno 1348 celebratae totum jus eligendi, 
nominandi et praesentandi Parochum ad normám 
aliorum Dominorum terrestrium Jus patronatus haben-
tium, liberae huius Regiaeque Civitatis Magistratui, 
quemadmodum hactenus, ita demun quoque in salvo 
remaneat.» 

A városnak ezen, a városi tanács útján gyakor-
landó plébános választási joga ezek szerint csak a káp-
talan egy tagjának a kijelölésére és bemutatására 
szorítkozott, a kit az esztergomi érsek a kánoni fel-
tételek fennforgása esetén plébánossá kinevezett. Ez 
volt a jogállapot 1867-ig. 

Azonban már az 1848. évi XX. t.-c. megalkotása 
után a város mérvadó köreiben az a gondolat merült 
fel, hogy ha a katholikus vallás elvesztette államvallási 
jellegét s ennek folytán elvesztette azt a szorosabb 
kapcsot, mely eddig az államhoz fűzte és számára 
nagyobb oltalmat biztosított, akkor a katholikus vallás 
a városban is elveszíti kiváltságos helyzetét, a törvény-
ben kimondott egyenlőség és viszonyosság folytán 
pedig a városi hatóság részéről különös oltalomra többé 
számot nem tarthat. Minthogy azonban az addig élvezett 
oltalom révén a kath. egyház bizonyos függési viszonyba 
került a városhoz, a 48-diki törvény után ezen városi 
gyámkodás alól fel kell szabadítani az egyházat. 

A kérdés megoldása azonban nem volt olyan egy-
szerű. A város volt a patrónus. Ott pedig más feleke-
zetűek is vannak. A kath. polgárság most tehát joggal 
kívánta, hogy azoknak a kath. ügyekbe, mint p. o. a 
plébános praesentálásába, beleszólásuk ne legyen. Rend-
kívül érdekes, hogy Pozsony kath. polgársága autono-
miai mozgalmával jó néhány évvel előzte meg az or-
szágos autonomiai mozgalmat. Már 1861-ben abból az 
esetből kifolyólag, hogy a pozsonyi ág. evang. hitköz-
ség hivatkozással az 1848. XX. t.-c.-re egyházi és iskolai 

célokra a várostól aránylagos évi segélyt kért, az ezen 
kérelem tárgyalására kiküldött bizottság a közgyűlés-
nek egyebek között azt is javasolta, hogy a kath. egy-
házi és iskolai vagyon ezentúl a városi vagyontól elkü-
lönítve kezeltessék. Ezt a javaslatot az ugyanaz évi 
szept. 16-án tartott városi közgyűlés elfogadta. A vagyon 
leltározása után annak ideiglenes kezelését a közgyűlés 
állal választott és tisztán katholikusokból álló «védúri 
bizottmány» vette át. Ez az ideiglenes állapot 1867-ig 
tartott, a mikor Heiller Károly városi plébános és Justi 
Henrik polgármester energiája keresztül vitte a katho-
likus kegyúri vagyonkezelési és iskolai ügyeknek rész-
ben való elkülönítését a városi közigazgatástól. Ez volt 
az alapja a mai, 1890-ben egyház- és kormányhatósági 
jóváhagyással létrejött autonom hitközségi szervezetnek. 

Figyelemreméltó itt az a tény, hogy Pozsonyban a 
város kegyúri jogát már 1867 óta csak a katholikusok 
gyakorolták, míg p. o. 1907-ben Glattfelder Gyula dr. 
még cikkezett az «Alkotmányban» a Budapesten dívó 
azon abusus ellen, hogy a plébánosválasztásnál a nem 
katholikusok, sőt a nem keresztények is résztvesznek. 
A pozsonyi katholikus polgárság azáltal, hogy a «véd-
úri bizottmány»-nyal az ilyen egyházjogellenes állapotot, 
mint az Budapesten jelenleg is divik, előre is kizárta, 
csak fejlett jogérzékéről tett tanúbizonyságot. Nézetem 
szerint azonban itt még figyelembe veendő az a körül-
mény, hogy 1848-ban épen Pozsonyból, a pozsonyi pri-
mási palotában április 8-án tartott magyar püspöki 
karnak és világi dignitások gyülekezetéből indult ki az 
országos autonómia első gondolata. A pozsonyiak tehát 
valószínűleg innen nyerték az első impulsust helyi 
autonómiájuk létesítéséhez. 

Kumlik kiemelendőnek tartja azt a tényt, hogy 
1867-től 1890-ig a városi kegyuraságból folyó közigaz-
gatási ügyeknek katholikus világiak bevonásával történt 
ellátása illetékes egyházfői jóváhagyásban nem részesült. 
Nézetünk szerint ez nem olyan kiemelendő tény, mert 
hiszen több jogot, mint a mennyi joga volt a városnak 
a kegyúri joga alapján, a város nevében a «kegyúri 
bizottmány» sem gyakorolt. A kegyúri bizottmány joga 
nem volt eredeti, hanem csak származékos jog. Ennek 
a gyakorlásához pedig jóváhagyás nem is kellelt. 

Más volt a helyzet 1890-ben. Ekkor az esztergomi 
főegyházmegye hatósága alatt álló pozsonyi róm. katho-
likus autonóm hitközség önálló szervezetének az eszter-
gomi érsekhez és a kormányhatósághoz jóváhagyás 
végeit felterjesztett szabályai az érsek által csak bizo-
nyos módosítások után hagyattak jóvá. A hitközségnek 
ez a szervezete aztán tényleg és jogilag megfelelt az 
autonómia fogalmának. Ehhez pedig feltétlenül szük-
séges volt az egyházfői jóváhagyás. 

Könyve harmadik részében szerző megismerteii 
ezen tíz fejezetből és 102 szakaszból álló hitközségi 
szervezetet. 

Mindezek alapján szerző érdemes könyvének tanul-
mányozását az említett korrektúrák figyelembevétele 
mellett csak ajánlhatjuk. 

Ajánlhatjuk különösen azoknak, kik a helyi auto-
nómiák szervezése iránt érdeklődnek, lévén az nálunk 
hova-tovább sürgető és megoldandó feladat. Az egyház-
nak maholnap nem lehet másra, mint hivő népe ere-
jére támaszkodnia. Stampfel Frigyes dr. 
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A Mikszáth-ünnep alkalmából. 
A május 16-án, a fővárosi Vigadóban tartott 

40 éves irói jubi leumi Mikszáth-ünnep nagyszabású 
és megható volt. Sokan hódoltak a szellemi munka 
nagy férfia előtt, a mi nálunk, mint mondani szokás, 
a többet szónokló mint dolgozó nemzetnél nem is 
olyan gyakori jelenség. 

Hogy most még egyszer visszatérünk rá, oka az 
ünnepeltnek egy történeti tévedése, melyet köszönő 
válaszában elkövetett s mely miatt többen fölvilá-
gosításért fordultak hozzánk. Nem láttuk ugyan 
szükségesnek mindjár t a mult számban megtenni 
rá észrevételünket, mert hiszen épen a «Religio» 
május 15-iki, tehát egy nappal az ünnepség előtt 
megjelent száma foglalkozott Thurzó Ferenc grólfal 
(294—6, 310—11. 1.), a nyitrai püspökség egyik 
XVI. századi birtokosával. De miután annak meg-
ismétlése szükségesnek mutatkozik, szivesen meg-
tesszük újból. 

Mikszáth Kálmán a többi között ezt mondta beszé-
dében : «Hiszen csak a Thurzó püspök lakodalma 
tartott ilyen hosszú ideig Magyarországon, egy éven 
felül». (Bpesti Hirlap máj . 17-ki száma). Magamat is 
meglepett ez a nyilatkozata, bár láttam, hogy jóhisze-
müleg, minden utógondolat nélkül, mondta, valami 
képet keresvén az ő i m m á r jó hosszú ideje tartó 
ünnepléséhez. A képet pedig Jókai egyik regényében 
találta. 

A kérdés történetileg ma egészen tisztázva van. 
Thurzó Ferenc csakugyan tartott lakodalmat, hosszút, 
de nem Thurzó Ferenc a kath. püspök, mert előbb, 
a nyitrai püspökség birtoklása idejében, sem volt 
püspök, de még áldozó pap se, egész életében se 
volt az soha, hanem úgylátszik csak a kisebb ren-
deket vette fel. A nyitrai püspökség (a birtok) 1534-ben 
került a galgóci Thurzó Elek hatalmába, úgy mint más 
egyházi birtokok is kerültek abban a szomorú időben 
Percnyi Péter, Enyingi Török Bálint s más világiak 
kezére. Erőszakkal foglalták el. Thurzó Elek 1543-iki 
végrendeletében a nyitrai püspöki birtokokat unoka-
öccsének, Thurzó Ferencnek, hagyta. De Elek özvegye 
csak hosszú pörösködés után adta ki kezéből. (Sok ok-
mány olvasható erről «Az egyháztörténelmi emlékek a 
magyarországi hitújí tás korából» IV. kötetében 164, 
235, 259, 261, 341, 347, 3 5 1 - 4 , 421, 519. lapokon.) 
Ferenc a béna erejű király hozzájárulásával 1556-ig 
püspöki címmel (electus episcopus) birtokolta, az 
egyházi kormányzatot Hetess György kanonok vezette; 
ekkor azonban, nehogy az egyházi rendek fölvé-
telére kényszerítsék, lemondott róla, u tána meg-
nősült és protestánssá lett. (Nősülhetett volna a 
protestantismusra való áttérés nélkül is, hiszen nála 
nem volt az egyházi rend akadálya.) 1557-ben mái-
kamarai elnök, Árvavár ura (Religio 310. 1. jegyzet) ; 
tehát nem lehet beszélni «Thurzó püspök lakodal-
máról», miután soha püspöki fölszentelésben nem 

részesült, hanem csak élvezte a püspöki javakat, mint 
sok más világi ú r abban az időben. 

* 

Kedves jelenet volt s úgylátszik az ünnepeltet 
is legjobban meghatot ta : a díszdoktorrá avatás ott 
a helyszínén. Az egyetemi tanácsot Sághy Gyula 
dr. rektor, Magyary Géza dr. jogi, Szinnyei József dr. 
bölcsészetkari dékánok és Dudek János dr. hit-
tudománykari , Lenhossék Mihály dr. orvoskari pro-
dékánok képviselték. 

Sághy rektor szép beszéd kíséretében átnyúj-
totta neki a doktori díszoklevelet, ma jd ő s a négy 
dékán kezet fogva Mikszáthtal, az egyetem kebelébe 
fogadta : «doktorrá fogadom !» Mikszáth a kézszorítást 
kedvesen viszonozta s az üdvözlések végén külön 
szava volt az egyetem képviselőihez. «Mély köszö-
netemet fogadja a tudományos egyetem, a mely 
engem a doktori diplomával méltóztatott megtisz-
telni. Szegény atyám mindig emlegette : Szerezd meg 
azt a diplomát! Milyen jól jár tam, hogy meg nem 
szereztem. Azóta m á r nem is örülnék neki. így pedig 
büszkeséggel fogom azt viselni. Igen örülök, a mint 
már köszönő-levelemben is mondtam, hogy ezek a 
tudományos urak leszállnak a tudomány piedesz-
táljáról, hogy megsimogassák gyöngédebb testvérüket: 
a költészetet». d. 

l i . Lőcs . «Pázmány Péter levelei»-nek az árát most 
állapítja meg az egyetemi nyomda. Amint megtudom, érte-
sítem. 

St. P o z s o n y . Korrekt felfogásra valló egyházjogi 
ismertetése mutatja, hogy «discipulus supra magistrum» emel-
kedett. Ilyen ügyvédekre van egyházunknak szüksége a jozefi-
nizmus által a mai napig befolyásolt jogi területen. Szinte 
kérem, folytassa tanulmányait ebben az irányban s használja 
tollát az eszmék tisztázására ; nem lehet ugyanis dicsőbb élet-
hivatás, mint az igazság önzetlen szolgálata. Kath. lelke min-
denkor meg fogja érezni, mikor s mely kérdés tisztázandó 
első sorban. 

F . l í u d a p e s t . 15. kitűnő tanulmánya szomorúan tanul-
ságos korrajz magyar egyházunk megfertőztetésének kezde-
teiről II. József korában. Olvassa csak figyelmesen. 

M. B u d a p e s t . A szerdán zárókőletétellel fölavatott Mű-
egyetemünk díszünkre válik. Csodálatos, hogy a sajtó sem 
méltatta eléggé. Hja, tudományos intézetről van szó. Az nem 
érdekes. 

TARTALOM. Élt-e Jézus? Székely István dr.-tól. — 
Hofbauer sz. Kelemen élete. II. tíreznay Béla dr.-tól. — 
A japán kath. missiók és a kath. világszövetség. I. Velics 
Antal dr.-tól. — Az egyéniség kérdése az újabb irodalom-
ban. (Az anyag és alak ujabb magyarázata.) II. Trikál 
József dr.-tól. — Egyházi világkrónika. —y - / a - tó l . — 
Irodalom. Vay Péter gróf: Amerikai utijegyzetek. Dudek-
töl. — Kumlik : Helyi önkormányzat a magyar kath. 
egyházban. Stampfet Frigyes dr.-tól. — A Mikszáth-
ünnep alkalmából, cf.-lől. — 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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A Szent Szív tiszteletéről. 
Az első kinyilatkoztatásoktól számítva ma jdnem 

száz évbe került, mig a Szent Szív tisztelete győze-
delmeskedett az út jába gördülő akadályokon és el-
nyerte az egyházi jóváhagyást. B. Alacoque 1673-ban 
részesült Paray le Monial-i kis szentélyben az első 
lá tomásban és XIII. Kelemen csak 1765-ben engedé-
lyezte a Szent Szív-ünnepet és akkor is még csak 
Lengyelország részére. A nagy huza-vona leginkább 
a janzenisták támadásainak tulajdonítandó, a kik a 
Szent Szív tiszteletét erőnek-erejével meg akarták 
akadályozni. A nagy harc azonban még ekkor is tovább 
folyt, a janzenizmus örökét átvette a jozefinizmus és a 
fölvilágosodottság, s tartott mindaddig, míg ezek az 
ellenséges irányok meg nem semmisültek Ma m á r a 
Szent Szív tisztelete minden vitán felül áll és egyike 
a legelterjedtebb és legkedveltebb áhítatoknak. 

A mint a Szent Szív tisztelete tért kezdett hódí-
tani, a tudományos theologia is behatóbban foglal-
kozott vele. A dogmatika kezdte boncolni az új áhítatot 
és iparkodott azt dogmatikai formulával kifejezni. 
Ez a feladat sokkal nehezebbnek bizonyult, mintsem 
az ember hinné és a tlieologusok úgy látszik még máig 
sem készültek el teljesen vele. 

Kezdettől fogva kétségtelen volt, hogy a tisztelet 
magára Jézusnak testi szivére vonatkozik. De épen 
olyan bizonyos volt az is, hogy a testi szív nem 
meríti ki az áhítat tárgyát, sőt annak igazi súly-
pontja az Úr testén túl, az ő lelkiségében keresendő.1  

Epen az a nagy feladat : megállapítani, mi az, a mit a 
lesti szíven kívül még a Szent Szív neve alatt tisztelünk 
és hogy ez a kettő minő viszonyban áll egymással. 

A XVIII. század theologusai élükön Gallifet-vel 
fiziologiai úton akarták a kérdést megoldani. Ok a testi 
szívben az erények székhelyét látták, a szivet való-
sággal a szeretet és az erények organumának tar-
tották és úgy magyarázták, hogy mi Jézus testi szivét 
tisztelve tulajdonképen az ebben székelő szeretetet 
és többi erényét tiszteljük.2 Ezt a felfogást már akkor 

1 A kérdés mélyen beleilleszkedik az «unio hypostatica» 
dogmájába. S-zerk. 

2 In Corde Jesu, uti naturali sede veroque comprincipio 
virtutum omnium ac alfectionum interiorum Christi Domini et 

hibáztatta az akkori promotor fidei, Lambertini Pros-
per, a későbbi XIV. Benedek pápa. 

A későbbi tlieologusok más alapra helyezkedtek 
és a kérdést függetlenül akarták megoldani attól a 
fiziologiai kérdéstől, minő szerepe van a szívnek az 
emberi testben, hogy az csak a vérkeringést szol-
gálja-e vagy hogy az érzelmeknek is szervéül 
szolgál. Ezek között a tlieologusok között két ismer-
tebb felfogással találkozunk. 

Jungmann egy kis füzetében foglalkozik tüze-
tesen ezzel a kérdéssel1 és arra a megállapodásra 
jut, hogy a Szent Szív kultuszának kettős tárgya van. 
Az első és a fő tárgya a szív képletes értelemben ; 
második, melléktárgya a testi szív, mint amannak 
jelképe. A szív képletes értelemben szerinte az ember 
erkölcsi életének alanyát jelenti, a mit ő kedélynek, 
Gemüt, nevez.2 

Jungmann felfogásával meglehetősen magára 
maradt . Magyarázatának gyengesége abban van, hogy 
ketté darabolja az áhítat tárgyát és hogy a testi 
szivet, a mely a kinyilatkoztatásnál nagy szerepet 
játszott, nagyon háttérbe szorítja és ez által az egész 
kultuszt nagyon elvonttá, nehézkessé, a nép számára 
hozzáférhetetlenné teszi. 

A másik általánosan elterjedt felfogás szerint a 
Szent Sziv tiszteletének tárgya közvetlenül maga 
Jézus testi szive, de ez a sziv nem egymagában, 
hanem vonatkozásban Jézus szeretetével, mint annak 
természetes szimbóluma.3 Ez utóbbi felfogással talál-
kozunk a mai dogmatikusoknál4 és a jobb aszketikus 
íróknál.5 

signanter immensi amoris . . . Jungmannál : Fünf Sätze zur 
Erklärung und wissensch. Begründung der Andacht zum 
heiligsten Herzen Jesu. 27 1. 

1 Fünf Sätze. 
2 U. o. a IV. és V. tétel. 
3 Vermeersch : Pratique et doctrine de la dévotion au 

Sacré-Coeur de Jésus. II. I. art. 2. 3. 4. 
4 Billot : De Verbo incarnato idézve Vermeerschnél ; 

Pesch : Praelect. dogm. IV. n. 212. ; Pohle : Lehrbuch der Dog-
matik II. 149 1. Stentrup : De Verbo incarnato thesis 45. ; 
Franzelin : De Verbo incarnato thesis 45. ; Hurter : Compen-
dium II. n. 596. 

5 Noldin : Die Andacht zum hl. Herzen Jesu ; Gautrelet-
Borgo Betrachtungen über das hl. Herz Jesu. 



354 RELIGIO LXIX. évf. 1910. 

Azonban tagadhatatlan, hogy az utóbbi magya-
rázat sem kielégítő. Jungmannál a testi szív nagyon 
háttérbe szorul, itt ellenben látszólag kizárólagos 
főtárgya az áhítatnak, mellette Jézus szeretete az 
áhítatnak nem tárgya, hanem csak motívuma. Ha 
azonban a liturgikus szövegeket nézzük, vegyük csak 
pl. a Szent Szív litániáját, lehetetlen annak legtöbb 
kérését a testi szívre, ugy is mint a szeretet szimbó-
lumára érteni. Nem is csak Jézus szeretetéről van 
szó, szó van Jézus értelmi erényeiről is. Sem a testi 
szívről, sem a szeretetről nem lehet mondani , hogy 
benne «a bölcseség és tudomány kincsei találtatnak» 
és hasonlókat, a minőket az egyház nem egyszer 
mond a Szent Szívről. 

Ezek és hasonló nehézségek arról győzték meg 
Lempl jezsuita atyát, hogy más i rányban keressen 
teljesen kielégítő megoldást. Munkáján éveken át dol-
gozott, de annak kinyomatásában megakadályozta 
a halál. A kiváló munkát , a mely a Szent Szív iro-
dalmában kétségtelenül új irányt jelent, halála után 
rendtársa, Noldin, adta ki. A dolgozatnak kiválóságát 
legjobban bizonyítja a kiadónak a könyvhöz írt elő-
szava, a melyben Noldin, a ki maga is irt könyvet 
a Szent Szív tiszteletéről és abban a szimbolikus 
felfogást valja, feladja eddigi felfogását és Lempl főté-
telét megdönthetetlenül bebizonyítottnak látja.1 

Lempl abból indul ki, hogy a szivet lehet szűkebb 
és tágabb értelemben venni. Szűkebb értelemben 
csak magát a testi szivet, a vérkeringés központját 
jelenti. De a szivet ezen kívül minden nép még egy 
más, nem képletes, hanem tágabb, mondjuk erkölcsi 
értelemben is használja és alatta valamit ért, a mit 
az egész belső erkölcsi élet forrásának, alanyának 
tekint. Ez nem más, mint a lélek, a maga összes 
erkölcsi vonatkozásaiban. Ebben az értelemben 
használja a szivet a Szentírás is és az összes irók a 
XVII-ik század végéig. Ekkor nagy változás történt 
a szív-szó nyelvhasználatában. 

A XVII. század végén, vagy a XVIII-ik elején di-
vatba jött először a francia íróknál, később ezek révén 
a többi nemzetnél is, szív alatt nem a lelket, vagy 
a mint mi manapság mondjuk, a lelkületet, hanem 
az akaratot érteni ellentétben az ésszel. Még később, 
mikor az érzelmeket egy harmadik lelki tehetségnek 
kezdték tulajdonítani, szív alatt leginkább az ember 
érzelmi világát értették. A mint látjuk a szívnek más 
időkben más és más jelentést tulajdonítottak az 
uralkodó bölcseleti irányok különbözőségei szerint. 

Azonban a Szent Szív kinyilatkoztatásának ide-
jében a szivet még ugyanazon népies lélektan 
szerint használták, a mint azt a Szentírás2 és az 

1 Das Herz Jesu. Eine Studie über die verschiedenen 
Bedeutungen des Wortes Herz und über den Gegenstand der 
kirchlichen Herz-Jesu-Andacht. Thomas Lempl. Herausgegeben 
von Hieronymus Noldin. Brixen 1909. 

- L. Pataky : A zsoltárköltészet lélektana. Hittud. Folyó-
irat 1909, 2. 1. 

egész régibb irodalom használja, jelentette az ember 
belső világát, erkölcsi lelkületét, gondolataival, 
vágyaival, érzelmeivel. Kétségtelen, hogy a szivet 
a Szent Szív kultuszában is nem valamely későbbi 
filozófiai iskola értelmezésében, hanem ebben a 
tágabb erkölcsi értelemben kell venni és az nem 
jelenti sem egyedül az Üdvözítő testi szivét, sem 
csak az ő szeretetét, hanem felöleli az Üdvözítő egész 
belső életét, lelkületét. 

A népies lélektan, a melytől a Szent Szív kul-
tusza a szív fogalmát kölcsönzi, nem végez tudo-
mányos analízist, az ember természetét nem bontja 
egymástól élesen elhatárolt részekre, a szivet sem 
választja el ebben a tágabb értelemben a testi szív-
től, a lelkülethez hozzágondolja mindazt, a mi azzal 
felfogása szerint psycho-phvsicai kapcsolatban van, 
magát a testi szivet is. 

így arra az eredményre jutunk, hogy a Szent 
Szív tiszteletének a tárgya az Üdvözítőnek úgy testi 
szive, mint az ő lelkülete. De ez a kettő nem fogal-
milag különválasztva, egymás mellé rendelve, mint 
Jungmanná l ; sem nem képletesen, átvitt értelemben, 
vagy ügy, hogy az egyik, a testi szív, szimbóluma 
legyen a másiknak, a lelkületnek, mint az eddigi 
uralkodó felfogás tanította; hanem egy népies 
lélektani fogalomban összeolvasztva, mint az egész 
embernek, a testi és lelki, anyagi és erkölcsi lény-
nek szive, a mely hasonlóképen testi és lelki, anyagi 
és erkölcsi egyszerre. 

így fogva föl a Szent Sziv tiszteletét, elenyésznek 
azok a nehézségek, a melyek abból származnak, hogy 
a liturgikus imákban egyszer Jézus testi szivéről, 
másszor az ő szeretetéről, lelkületéről van szó, mintha 
az áhítatnak két különböző tárgya volna. Érthető az 
is, hogy a Szent Szívnek nemcsak érzelmeket, 
hanem gondolatokat is tulajdonítunk. így elesnek 
mindazok a nehézségek is, a melyek a szív képletes, 
szimbolikus magyarázatával j á rnak . 

Lempl mélyen járó fejtegetései kétségkívül át 
fognak menni a Szent Szívnek gazdag irodal-
mába és nagyban hozzájárulnak a fogalmak tisztá-
zásához. Magát az áhítatnak gyakorlását természe-
tesen nem fogják befolyásolni. A keresztény nép eddig 
sem a tudományos pszichológiából merítette a sziv 
fogalmát, hanem leginkább a Szentírásból táplálkozó 
népies pszichológiából és így megtartotta a régi 
helyes gondolatot akkor is, mikor a tudósok elvesz-
tették azt. Mikor az iskolából frissen kikerülő theo-
logus, a ki csak az iskolában csiszolt fogalmakkal 
tud bánni, törte a fejét, hogy hogyan is kell azt 
érteni, mikor Jézusnak lándzsától átdöfött szivét 
kérem, hogy hallgasson meg és irgalmazzon nekem, 
vagy, hogy a Szent Szív tudománnyal és bölcse-
séggel van lelve, az egyszerű hivő nem jött zavarba, 
neki sokkal teljesebb fogalma volt a Szent Szívről 
és mélységes átértéssel könyörgött hozzá. Nagy tanul-
ság ez ránk theologusokra. Hanauer A István dr. 
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Hofbauer sz. JÇelemen Mária hitvalló élete 
főbb vonásaiban feltüntetve. dii.> 

II. A varsói apostol. — Hofbauer atya tántoríthatat-
lan igyekezete rendjének az Alpeseken innen való 
megalapítására. — Mint elüljáró és később rendfőnök-
helyettes az Alpeseken innen. — A varsói «örök mis-
siós» pasztoráció és annak szomorú vége. — Napoleon 
szentünket rendjével együtt Lengyelországból kiüldözi. 

Veronai szent Péter vértanúról (f 1252.) olvas-
tatja az egyház az április 29-iki papi zsolozsmában, 
hogy ő már zsenge gyermekkorában küzdött a téve-
dések ellen s bolognai főiskolás ifjú korában, nyil-
vánvalóan «a Spiritu Sancto ad sublimioris vitae 
fo rmám vocatus», a fensőbb tökéletesség életpályá-
já ra nyert hivatást. 

Ugyanezt lehet e lmondani Hofbauer szent Kele-
men atyáról minden tekintetben. Az átlagos emberek 
szintája fölött való fensőbbséges gondolat-, érzelem-és 
cselekvésvilága szentünknek — a mint föntebb lát-
tuk — szintén már gyermekkorában nyilvánvalóvá 
lett s nyomról-nyomra, fokozódó arányban mutat-
ható ki életének egész folyásán át. Már a szerzetesi 
élet kezdetén, ujoncságának elején, egy okosságban 
és bátorságban rendkívüli föllépésével elöljáróját is 
újonctársait is, mintegy magával ragadta előre a fen-
sőbb tökéletesség útján. A dolog következőképen 
történt : 

Olaszországban tudvalevőleg nyári időben tik-
kasztó szokott lenni a hőség. A redemtoristák rend-
jében ennélfogva szokás volt, hogy mikor az ú jon-
cok sétára mentek, inget vittek magukkal s a séta 
célpontjánál inget változtattak. 

Hofbauer, a ki a Rómába tett zarándok-utakat 
Bécsből és vissza gyalogszerrel tette meg, a sétaközben 
való ingváltásokat elpuhultság nevetséges kapko-
dásainak tartotta és nem birta következő nyilat-
kozatát magába fo j tani : «Főtisztelendő atyám (így 
szólt az ujoncmesterhez, Landi atyához), így, a hogy 
itt állok, egy ingben, egy kabátban, egy nadrágban, 
egy kalappal és bottal tettem meg 400 órás utamat 
Récsből idáig és nem lettem beteg. Itt pedig kétórai 
séta miatt mekkora előkészületeket tesznek 1» Landi 
atya megértette a célzást s a kényeztetésnek rögtön 
véget vetett. Hofbauer ettőlfogva mint valami fen-
sőbb lényiség lebegett újonctársai szeme előtt. 

Az is a keresztény erények hősi fokára való 
állandó hivatottságra vall szentünknél, a mire az 
áldozópapi méltóság elnyerése után vállalkozott. 
Tannoja atya a rendalapí tó Liguori szent Alfonz 
életrajzában1 e lmondja, hogy a gondolat, a redem-
toristák rendjének Németországban való elterjesztése, 
s egy rendháznak Bécsben való alapítása iránt Ilof-

1 Delta vita ed Istituto di S. Alfonzo Maria de Li-
guori. Torino, 1857. 1. 4. c. 29. 

bauer és társa beszélgetéseiben pattant ki. Ezt a 
gondolatot az olasz redemtoristák, kik, a rendala-
pító szent Alfonzt kivéve, bizony szintén csak átlag-
emberek voltak jobbára , «nevetséges»-nek találták 
Bécsben, a hol a jozefinizmus a kolostorokból 
kaszárnyákat és istálókat csinált s a hol a pap-
nevelő-intézetekbe az «abominatio desolationist», a 
pusztulás utálatosságait vitte be, redemtorista rend-
házat alapítani, enyhén szólva, valóban nevetséges 
nagyzásnak, álmodozásnak látszhatott emberileg 
véve.1 

Liguori szent Alfonz azonban mélyebben látott 
be az át lag-embereknél a dolgok mélyébe és az 
idők méhébe. Látnoki szellemmel sikert jósolt a két 
német rendtag igyekezetének. «Isten — így szólt 
nem fogja elmulasztani, hogy ezek (a két német férfiú) 
által azokon a vidékeken dicsőségét terjessze. Mint-
hogy most Jézus-társaságiak nincsenek, azok a vidé-
kek félig elhagyatottak.»3 Azután mintegy utasítást 
ad működésük irányára. 

A redemtoristák rendje ez időtájban két egy-
mástól független rendta r tományra oszlott : a nápo-
lyira és a rómaira. Liguori szent Alfonz m á r nem 
volt rendfőnök. Hofbauer és társa a római rendtar -
tomány tagjai voltak. Az itteni rendfőnökhöz, di 
Paolahoz járul tak tehát engedelemért, hogy az Alpe-
seken túlra mehessenek Rómából rendjöknek Német-
országban való meggyökereztetése végett. A rend-
főnök 17<S() tavaszán Holbauert elülj árónak (superior) 
nevezte ki, Ilüblt alattvalójává (subditus) lette. 
A rend szegénysége miatt a két német szerzetes 
«per pedes Apostolorum» tette meg az utat Rómá-
tól Bécsig. Mert mindenekelőtt Bécsbe igyekeztek. 

Bécsben, a mint alább tüzetesebben fogjuk 
látni, a jozefinizmus a «mindenható»-vá lett állam 
polgárai fölött a Gondviselés helyét egy sokszor 
bizony álmosnak bizonyult bálvánnyal, a polizei-el, 
a rendőrség szemével töltötte be. A Rómából szer-
zetük meghonosítása végett Bécsbe jött két szerze-
tes csakhamar belátta nemcsak azt, hogy Bécsben 
szerzet alapítására még csak gondolni sem lehet, de 
egyúttal azt is, hogy idejekorán másutt kell műkö-
désük számára tért keresni, máskülönben ugyancsak 
meggyülik a bajuk a jozefinisztikus állam őrszemé-
vel, a rendőrséggel. 

Hofbauernek és társának Bécsből csakugyan, 
még pedig, úgy látszik, oly sietve kelleti távozni, 
hogy be sem várhat ták ott di Paola rendfőnök, 
illetve a Propaganda (a hitterjesztés római hatósága) 
intézkedését, és a bécsi nunt ius útbaigazítását véve 

1 «Ognuno di noi ridevasi di questa casa sognata dai 
soggctti del pontificio in Alemagna.» «Mindenki közülünk 
nevetett e fölött a pápai alattvalóktól Németországban álmo-
dott ház fölött.» A pápa bécsi útjának sikertelensége is bizo-
nyára szította a nevetésre késztő ösztönt a lehetetlennek 
látszó vállalkozás fölött. 

2 Tannoja, i. h. 
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alapul, Kurland felé, vagyis a leghidegebb Orosz-
ország felé vették útjokat osztrák hazájokból. Útköz-
ben, közel Bécshez, Kunzmann Péter, szentünk régi 
legény- és zarándoktársa csatlakozott a két atyához 
mint laikus testvér. így érkeztek hárman, mindig 
csak gyalogszerrel, nagy nélkülözések között, szigorú 
téli időben, 1787. február havában Lengyelország 
fővárosába, Varsóba. Ekkor m á r kezökben volt 
Rómából a Propaganda, illetve a rendfőnök utasí-
tása, hogy Stralsundba menjenek, svéd Pomerániá-
nak egyik városába, a hitterjesztés szolgálatában. 

A továbbiak iránt való tájékozódás céljából itt 
kissé meg kell állnunk. Tüzetesen meg kell állapíta-
nunk azt, hogy szentünknek, mióta rendjének 
római tar tományát elhagyta, tulajdonképen mi volt 
fő- és mi csak átmeneti, tehát alárendelt föladata. 
Kétséget nem szenved, hogy szentünknek az Alpese-
ken innen főrendeltetése a rendnek Németországban 
s első sorban Bécsben való meggyökereztetése vala. 
Minthogy pedig ez József császár uralkodása alatt 
teljes lehetetlenségnek bizonyult, szentünk és társa 
di Paola rendfőnöktől a Propagandával egyetértésben, 
azt az utasítást kapta, hogy menjenek missióba 
messzebb éjszakra. A rend terjesztése Németország-
ban volt tehát a főcél; északibb országokban missiók 
végzése ennélfogva csak esetleges, ideiglenes, kisegítő 
intézkedés vala az elüljáróság részéről szentünk 
életében.1 

Ezt a két tájékoztató tényt szem előtt tartva, a 
21 évre terjedt varsói apostolság s az ugyanazon 21 év 
alatt Németországban és Svájcban rendház alapítá-
sára fordított apostoli utazások összhangja teljes vilá-
gosságba kerül és mintegy önként érthető dologgá válik. 

Hogyan került Varsóba, láttuk. Az a kérdés 
most, miért maradt Varsóban, hiszen küldetése 
Stralsundba, svéd Pomerániába szólt vala. 

Varsóban 1784 óta Ferdinando Maria Saluzzo 
dai duchi di Corigliano volt a pápai nuntius, a ki 
Liguori szent Alfonznak nagy tisztelője vala. A Varsóba 
érkezett há rom redemtorista ezt a körülményt 
nem tudta ; de csakhamar megtudta és következ-
ményeit magukon hálásan tapasztalta. A továbbuta-
zás iránt utasítások vétele céljából jelentkezvén 
szentünk a nuntiusnál, ettől azt a rendeletet kapta, 

1 A ki ennek a két célnak ezt az egymáshoz való viszo-
nyát szem elől téveszti, az könnyen abba a tévedésbe eshe-
tik, hogy nem érti meg szentünknek Varsóból Németországba 
és Svájcba tett gyakori utazgatásait és itt rendház alapítá-
sára irányított szakadatlan törekvését, és úgy jár, mint 
Innerkol'ler atya könyvének az az érdemes és lelkes ismer-
tetője, a ki a nevezett szerzőhöz korholással fordul, a mely 
korholásból szentünknek is kijut a maga része: «Minek, 
úgymond, húsz-huszonöt lapon át a Churba, majd Svájcba 
(hiszen Chur Svájcban fekszik) szakadt kongregáció sorsával 
vesződni és részletezni helyzetük nehézségeit?» Minek? Hát 
mert a rend terjesztése az Alpeseken innen, első sorban a 
németek közt, volt szentünknek főfeladata, a mióta redem-
torista lett. 

hogy mivel a téli utazás gyalogszerrel azon a vidé-
ken ruháza tban is szűkölködő emberekre nézve 
veszedelmes lehet, marad janak , míg kitavaszodik, 
Varsóban. Ebben a tényben, és a következőkben, a 
mint látni fogjuk, az isteni Gondviselés intézkedése 
csaknem kézzelfogható volt. Mialatt a Stralsundba 
utalt missionáriusok Varsóban időztek, ajánlatot 
kaptak a Szent-Bennó-Társulattól,1 hogy marad janak 
Varsóban ; a mit Stralsundban szándékoznak végezni, 
azt itt is megtehetik. Vegyék át a társulat templomát 
gondozásukba, a mely mellett iskolát, árvaházat, sőt 
ispotályt is kell fönntar tani német és más ajkú 
katholikus varsóiak javára. Hofbauer atya ebben az 
a jánlatban Isten ujját látta. De magától nem tehe-
tett semmit, mert az engedelmesség fogadalma 
kötötte. A nunt ius útján, ki a két redemtorista atyát 
rendkívül megszerette, Rómából megszerezte az enge-
delmet, hogy Varsóban telepedhetnek le és átvehetik 
a szent-Bennó-intézetet. így is történt. 

Lengyelországban akkor Lengyelország átka, 
Poniatowski Szaniszló Ágost volt a király.2 Ez látni 
óhajtotta a Rómából jött szerzeteseket. Szentünknek 
adott kihallgatáson, azt mondhatni , agyonhalmozta 
kegyeivel a kongregációt, sőt megtiltotta nekik a 
távozást. Támogatásából azonban, mivel maga is 
adósságokba merült koldus volt, semmi se lett. 
Tanulságos dolog itt, az anyagiak címénél, megtud-
nunk azt, hogy mit hoztak magukkal Varsóba és 
mit kaptak, szentünk és két rendtársa, a szent-Bennó-
intézetben ? Végső szegénységet hoztak magukkal, 
rongyos ruházatukon kívül nem lévén egyebük három, 
mások szerint két tallérnál. Es a templomban és 
lakóházban is teljes Ínséget találtak minden szükséges 
dologra nézve. A «németek temploma», így nevezték 
az intézet templomát, ronda és piszkos volt minden 
részében. 

A főoltáron szent Bennó szobra arcán, kezén, 
lábán meg volt sérülve. Por és piszok borított min-

1 1623-ban III. Zsigmond lengyet király idejében alakí-
tották, a szomszéd hatalmasságok követeinek szorgalmazására, 
idegen ncmzetbcliek lelki gondozása céljából. Szent Bennó, 
a «szlávok (sorbok) apostola», meisseni püspök volt. (Meg-
halt 1100-ban, szentté avatta 1523-ban VI. Adorján pápa.) 

2 Ledér ember kora ifjúságától haláláig. «Nuntius Darini 
glaubte behaupten zu können, Poniatowski habe zeitlebens 
kein ordentliches Vaterunser gebetet. Der Lebensgang in 
seinen Jugendjahren war dazu nicht förderlich gewesen. 
Der schöne polnische Jüngling hatte das Herz Katharinas II. 
gewonnen, und da ihr Gemahl Peter III. noch 
am Leben war. Man fürchtete sogar, die Kaiserin werde ihn 
ehelichen und zum russischen Zaren machen. Dies tat sie 
zwar nicht. Als Kreatur einer Palastrevolution, hatte sie von 
einer solchen sogar fürs Leben zu fürchten. Aber sie machte 
1764 ihren ehemaligen Liebhaber zum König von Polen. 
Damals fehlte ihm so sehr jeder religiöse Sinn, dass er ; 
um seine Locken zu schonen, die Königssalbung über einem 
auf dem Kopfe angebrachten Stück Leder vornehmen liess.» 
lnnerkofler, i. 1. Mindezt el kellett mondani, hogy lássuk, 
szentünk milyen viszonyok, milyen emberek közé került. 
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dent. A lakóházban még nagyobb volt a nyomorú-
ság. Főzéshez edényt a három rendtagnak kölcsön 
kellett kérni. Kanalat fából Kunzmann fráter maga 
faragott hármat , s mivel a fráter főzni nem igen 
tudott, Hofbauer atyának kellett ehhez is hozzálátni. 
Agy a házban egy sem volt. A két páter a ház 
egyetlen asztalán hált ; a fráter egy székkel volt 
kénytelen, ha aludni akart, megelégedni. Mindezt el 
kellett itt mondani , hogy utóbb, mikor látni fogjuk 
a Szent-Bennó-ból kiindult csoda-pasztoráció hihe-
tetlen arányait, eszünkbe jusson, hogy mindezt Hof-
bauer szent Kelemen Isten sugallataiból élő fensőbb-
séges szelleme és törhetetlen akaratereje úgyszólván 
igazán semmiből teremtette. Hofbauer, a superior, 
Hübl atyával, az alattvalójával, egy szobában laktak. 
Egyetlenegy fölszerelése volt ennek a szobának, a 
melyet szentünk a világ minden kincseért nem adott 
volna oda : egy ablak, mely a templomra, egyenesen 
a főoltárra nyilott, a hol szentünk órákat töltött a 
legméltóságosabb Oltáriszentség imádásában. Mert 
szentünk eucharisztikus pap volt a jozefinisták és 
il luminátusok ama szentségkerülő korában, még 
pedig a legjavából való.1 Itt mondjuk el azt az esetet, 
mely az Ínséges kezdet nehézségeinek idejében 
történt. Már meglehetősen megnőtt az intézet, sok 
embernek kellett enni adni, és nem volt miből. 
Ekkor szentünk odament a szentséges oltárhoz s buzgó 
imádság közben mintegy elragadtatva megkopogtatta 
a szentségház a j ta já t : «Uram segíts; már itt van az 
ideje!», mondá s e pil lanatban jótevő csengetett a 
ház ajtaján, a ki alamizsnát hozott, nemcsak az 
időpontra, de az összegre nézve is igazán meglepőt.2 

Anyagi nehézségekhez járul tak erkölcsi aka-
dályok, melyek szentünk apostoli működésének 
út jába gördültek. A lengyel nép, mivel neki idők 
folytán s legutóbb is, az ország első szétszakítása 
alkalmával, igen sok baja volt a porosz németség-
gel, nem szerette a németeket általában. Ezt a nem-
zeti ellenszenvet, míg meg nem ismerte őket, kiter-
jesztette a varsói lengyel nép a három redemtorista 

1 «Sic nos Tu visita, sicut Te colimus», azaz : «Úgy áldj 
meg Te minket, a hogy mink Téged tisztelünk». Az Űrnap e 
hymnuszos imájában magunk szabjuk meg az isteni áldások 
mértékét. A hitélet vagyis az életszentség virágzásának foka, 
tehát egyesekben és népekben, az Oltáriszentség tiszteletének 
és élvezésének fokától függ. 

3 Haringer, heben des D. G. P. Clem. M. Holbauer, 31. 1. 
A boldoggá-avatás aktáiban, Summ. a. 1873. p. 50. Inner-
kofler, 85. 1. Nem ismeretlen dolog előttünk a «modern» 
tudományosságnak az az épen nem legszerényebbike, mely 
puszta «tapasztalati» megfigyelések útján gondol, nem bud-
hista, hanem keresztény szenteket megmagyarázhatni és 
csinálni. Tessék ezt az esetet pusztán a bolondos immanen-
ciának megfigyelése útján megmagyarázni és puszta «experi-
mentáció útján rekonstruálni vagyis megismételni . . . Ezzel 
az önelégült, tudományos nagyralátással egyébiránt, mely 
magát németül, nagyban, «Religionspsychologie» cím alatt 
(V. ö. Zeitschrift für Rcligionspsychologie. Leipzig, 1907 óta) 
reklamirozza, lesz még alkalmunk leszámolni. 

atyára is. Elnevezte az atyákat «szent-bennói német 
protestánsok»-nak. A gyűlölt király semmitérő kegye 
is csak kárukra volt a nép szemében. Az ország 
vallásilag elhanyagolva, erkölcsileg tönkretéve, poli-
tikailag földúlva, a sír szélén állott. Dúsgazdagság 
hirében állt mágnáscsaládok menekülni voltak 
kénytelenek Varsóból falura, mert nem győzték a 
városi élet kiadásait, kölcsönt pedig nem kaptak, 
csak méregdrágán. Az uralkodó lengyel nemességet 
anyagilag a saját könnyelműsége és a zsidóság kapzsi 
lelketlensége, szellemileg és erkölcsileg a francia 
álbölcselkedés istentelensége — az ország épsé-
gének és függetlenségének megoltalmazására kép-
telenné tette. Mit lehetett ilyen körülmények közt 
várni a szegény néptől, melyet a nagyok példája 
magával romlásba, elkeseredésbe, mondhatni remény-
telenségbe vonszolt ? ! 

[ Hogyan tört ilyen körülmények között szentünk 
apostoli működésének utat a nép és az értelmi osz-
tályok szivéhez? Hogyan változtatta át a ridegséget 
sőt gyűlöletet, mellyel a lengyelek körében találkozott, 
szívből fakadt hódolattá és rajongásig menni kész 
forró szeretetté? Ehhez,ha valamihez, krisztusi fensőbb 
világosság és lelki erő kellett.1 Látta szentünk, hogy 
az országot elárasztó rettenetes önzésen csak önzetlen-
séggel, csak önfeláldozással, a romlott társadalmon 
pedig csakis az ifjúság megmentésével és Jézus szellemé-
ben való gondozásával lehet segíteni. Tehát, miután 
a templomot kitisztította és úgy ahogy lehetett 
rendbe hozta, egész erejével árva és elhagyatott 
gyermekek összegyűjtésére vetette magát. Nem az 
volt az első gondja, hogy ő és rendtársai miből fog-
nak megélni. Tudta jól, hogy az önzetlenség és ön-
feláldozás megnyitja az emberek szivét és erszényeit. 
Elkezdte tehát a jótékonyságot gyakorolni semmiből. 
Varsó utcáiról fölszedte a legelhagyottabb fiúkat, 
hazavitte, kitisztította és tisztességes ruhába öltöz-
tette őket. Azután lelkük gondozásához fogott. Szent 
Józsefet kérte föl árvái és elhagyatottjainak védő-
szentjévé. Mindennap maga vezette gyermekeit a 
Boldogságos Szűz és szent József oltára elé, s szív-
ből fakadó imádságra tanította meg őket: «Anyám, 
édes anyám, ha te könyörögsz érettem Istennél, 
minden bizonnyal boldog leszek!» Maga is éneksze-
rető ember lévén, megtanította gyermekeit énekelve 
köszönteni Máriát és segítségül hivni. Nemsokára 
iskolát is nyitott, előbb fiúk, azután leánykák szá-
mára is. Az iskolából kikerült iljűságot egyesületek-
ben tartotta össze a romlás ellen, az üdvösség útján, 
íme, a modern idők népnevelő és szociális érzékű, 
önfeláldozó lelkipásztora, mint mintakép kora és 
minden következő idő számára! 

Ámde bizony az árvák eltartására, az iskolák 

1 «Si exaltatus fuero a terra (lia fölfeszítettek), omnia 
Iraham ad meipsum (mindent magamhoz vonzok.)» Sz. Ján, 
12, 32. 
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fenntartására költség kellett. Mire épített Hofbauer 
atya; hogyan szerezte be a szükséges költségeket? 
Hősi fokra emelkedett hite az isteni Gondviselés 
kegyességére épített mindent 1 és az ellenségeket is 
lefegyverző ker. felebaráti szeretet megnyerő hatal-
mára. Maga já r t Varsóban utcáról-utcára, házról-
házra, szegény gyermekei számára koldulni. Egyszer 
egy előkelő iljú dühösen neki támadt ily alkalom-
mal és kegyetlenül szidalmazta szentünket. Majdnem 
hogy bántalmazta is. Szentünk szelídséggel viszonozta 
a szidalmakat. Ez annyira halott, hogy az illető ifjú 
nemes néhány nap múlva önként nagy alamizsnával 
kereste föl szentünket és kérte, hogy imádkozzék 
érte. Más alkalommal koldulás közben szentünk 
egy vendéglőbe ment be. A vendégszobában több 
férfiú pénzre kártyázott. Szentünk odament hozzájuk 
és alamizsnát kért árvái számára. Az egyik játékos 
dühösen fölugrott és szemébe köpött szentünknek. 
Ez szelíden letörölte a piszkot arcáról és csak 
ennyit mondot t : «Ez nekem szólt igazán; most 
azonban adjatok valamit árváim számára isi» 
A durva sértő abban a szempillantásban megválto-
zott. Szégyenkezve nagy összeg alamizsnát adott 
rögtön s néhány nap múlva fölkereste szentünket, 
meggyónt és egészen új ember lett belőle.2 így 
nyitott magának szentünk utat az emberi szivek-
hez. így hivta föl a közfigyelmet magára és intéze-
tére, melyben lassankint két árvaházon és ugyan-
annyi fiú- és leányiskolán felül nagy konviktust közép-
iskolai ifjak számára, kik a piaristákhoz já r tak gim-
náziumba, és rendjének újoncai számára előkészítő 
latin iskolát és hi t tudományi főiskolát is szervezeit. 

Nagy segítségére volt szentünknek abban, hogy 
a lelkek nagy tömegesen szálljanak magukba s tér jenek 
vissza az Istenhez, Lengyelország ügyeinek feltartóz-
tathatlan pusztulása. Az 1788. október 7-ére össze-
hívott országgyűlésen az ország legjobbjai mindent 
megtettek arra, hogy az ország a józan hagyomá-
nyok és a vallásosság út jára visszatérjen. Ámde az 
erkölcsi elernyedtség és romlás oly mélyen beverte 
m á r gyökereit a köz- és magánélet talajába, hogy 
minden jóakara t hajótörést szenvedett, mer i töme-
gesen jelentkeztek emberek hazájuk elárulására. 
A fékezhetetlenné fajult önzés pártot ütött a becsü-
letes hazafiak törekvése ellen és a beavatkozásra 
felhívott II. Katalin cárné, a hazaárulókra támasz-
kodva, 1792-ben Lengyelországnak hadat üzent, mely-
nek kimondott célja rendcsinálás, tu la jdonképeni 
célja azonban az ország felbomlásának megpecséte-
lése volt. 100.000 orosz katona egyenesen Varsó 
elfoglalására indult s az elvakult lengyelség Te 
Deum-ot tartott, mikor az oroszok 1792. júl ius 11-én 

1 Das Vertrauen auf die göttliche Vorsehung war bei 
ihm so lebendig, dass er auf die Frage, wovon er lebe, zur 
Antwort gab : « Von der gölllichen Vorsehung». Innerkoller, 
263. 1. 

2 Summ. 1. c. Innerkofler, 85. 1. 

Wilnába bevonultak. Négy évi vitatkozás és pártos-
kodás oda vitte az országot, hogy mikor a függet-
lenségeért síkra kellett volna szállnia, nem volt 
számbavehető hadserege s így a dubienkai döntő 
csata az oroszok fegyelmezett hadserege s a lengyel-
ség szervezetlen csapatai között Lengyelországra 
nézve iszonyú vereséggel végződött. Senki ebben a 
végzetes időben Lengyelországnak segítségére nem 
sietett. II. Frigyes Vilmos porosz király jóakaratot 
színlelve maga is zsákmányra lesett. A Habsburg-
dynastia maga is válságon ment keresztül ; József 
császár korai halála után Lipót következett, de ez is 
csak rövid ideig ura lkodot t ; Franciaország pedig, 
mint Potemkin mondta, «megbolondult», vagyis kitört 
benne a forradalom.1 A békeért könyörgő Ponia-
towski, a bábkirály, a cárnétól azt az utasítást kapta, 
hogy csatlakozzék ő is a hazaárulók targowicei szö-
vetségéhez. A mit a gyalázatos ember meg is tett. 
Az elárult, tehetetlen nép keserűségének azzal adott 
kifejezést, hogy a királyi palota előtt csoportosulva 
«hazaárulónak, esküszegőnek» kiáltotta ki az ország 
királyát. Ez az irtózatos helyzet, melynek nyomasztó 
súlya a reménytelenség felé korbácsolta a hazájuk 
javáért, szabadsága- és függetlenségeért dobogó szi-
veket, más utat menekülésre a léleknek nem hagyott 
nyitva, mint azt, mely Isten irgalmához és kegyelméhez 
vezet. A vérbe és könnybe borult ország népe Isten-
nél keresett hazáját féltő szivének sebére enyhülést 
és buzgó imákban s fohászokban öntötte ki fájdal-
mát Isten oltárai előtt. 

A nép szellemének ez a vallásos áramlása szen-
tünk céljainak útjára, a vallásos újjászületés út jára 
terelte a lengyel nemzetet ; s ez itt, ezen az űton, 
lelki megújhodását el is érte volna, hogyha csak 
valamirevaló jó király állt volna az ország élén, ha 
a lengyel nemesség nem lett volna csontig-velőig 
elkorcsosulva s ha há rom hatalmasság önző érdeke 
és kapzsisága nem szövetkezett volna Lengyelország 
felosztására. Ilyen rendkívüli mostoha körülmények 
között a szentünkből kiáradt emberfeletti jótékony 
befolyás az ország vallási újjászületésére, végeredmé-
nyét tekintve, a világtörténelemben párját ritkító 
fenséges kísérlet, csakis kísérlet maradt , mely eg}' 
haldokló nemzet kínjait éveken át tartó vigasztalás-
sal nagyban enyhítette ugyan, de a kínok okait egé-
szen meg nem szüntethette ; mert ar ra neki időt az 
emberi lelketlenség és gonoszság szövetkezése Len-
gyelországban nem engedett. A szabadkőművesség, 
és a francia forradalom istentelen szelleme, Napoleon 
alakjában, szentünket és intézetét 1808-ban Varsó-
ból és Lengyelországból, annak «akkori rongydarab-
jából», a varsói hercegségből, száműzte.2 

» Innerkofler, 92. i. 
2 Szentünk teljes életén át nagy énekkedvelő ember volt, a 

mint már említettük. Érzelmeinek, gondolatainak énekben sze-
retett kifejezést adni. Erre buzdított másokat is. Maga 
szerzett és adott nemcsak szöveget, de dallamot is a nép ajkaira. 
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De hagyjuk a véget végnek és lássuk, mily úton-
módon, mily eszközökkel, mekkora munkával emelte 
szentünk a varsói redemtorista missiót, 4—5 év 
alatt, mondhatni , európai hírnévre. Már 1791-ben 
ide irányult VI. Pius pápa figyelme, a ki a Propa-
ganda ú t ján évi 100 scudi segítséget küldött a Szent-
Bennó-intézetnek, elismerése jeléül azért, hogy a 
bennoni ták — így nevezték szentünk varsói inté-
zetét — «rendalapítójuknak, szent Alfonznak buzgó-
ságát» egész nagyságában megtestesítették. A len-
gyelek figyelme és ragaszkodása is óriási mérték-
ben megnövekedett az ország szenvedéseinek nap-
ja iban a bennoni ták iránt annyira, hogy a grodnói 
országgyűlésen «király és rendek formális törvény-
alkotással egyszersmindenkorra elismerték Lengyel-
országban» a redemtoristák szerzetét.1 Ekkor m á r 
külföldről, Svájcból, Bajorországból is érkeztek 
felszólítások szentünkhöz, bog}7 missiós szerze-
tének azon a vidékeken megtelepítéséről gondos-
kodjék. 

Hogy a tények és adatok tömkellegében röviden 
tájékozódhassunk, figyelmünket Hofbauer atya apos-
toli tevékenységének kettős irányára akkép fogjuk 
irányítani, hogy előbb a szentünk részéről rendje 
növelésének és terjesztésének munká já ra fordított 
igyekezetet fogjuk ecsetelni, azután a pasztorációnak, 
a lelkipásztori működésnek azt a módjá t és arányait 
fogjuk bemutatni , melyeknél fogva szentünk varsói 
apostolsága az egyháztörténelemben, talán el lehet 
mondani , párat lanul áll. 

A legszentebb cél és igyekezet, ha megfelelő 
emberek nem állnak szolgálatában, puszta vergődéssé 
zsugorodik össze és végeredményében meddő marad. 
Nagyon jól tudta ezt szentünk s azért, kivált mióta 
rendfőnöke őt Olaszországon kivülre szóló jogható-
sággal főnökhelyettessé nevezte ki, rendjére vonat-
kozólag minden igyekezetét arra központosította, 
hogy kitűnő rendtagokat szerezzen és neveljen. 
Emberek, alkalmas ifjak, sőt már kész áldozópapok 
megnyerésében, Isten hivatásokat osztogató kegyel-
mén kivül, ritka vonzó erővel, maga szentünknek 
varázsos személye és országokra kiterjedt hírneve 
működött , szakadatlanul, ha ta lmasan közre. Első 
rendtársa Németországból, Hühl atya, ki vele egy-
szerre vette fel Olaszországban az egyházirend szent-
ségét mindenben, a rend szervezésében is, igazán jobb 
keze volt szentünknek. 

Időközben innen is, onnan is, még a messze 

Varsói életének utolsó napjaiból, midőn a varsói szabadkőmű-
vesek összeesküvése a Szent-Benno-intézet oltáraitól fosz-
totta meg a népet, maradt a nép ajkán egy panaszos ének, 
mely a benne uralkodó hangulatot tekintve szakasztott 
mása a lengyel nemzet ama fájdalmas nemzeti fohászának, 
a melynek utolsó felkiáltása és refrénje könnyeket fakasztó 
erejével az egész világon ismeretes : 

«Szabad hazánkat 
Oh add i'issza nékünk /» 

1 Hofbauer atya leveléből Blasucci rendfőnökhöz. 

Svájcból is jelentkeztek alkalmas if júk a rendbe 
való fölvételre. 1795-ben egyszerre négy francia 
jelentkezett a varsói apostol hősi seregébe föl-
vételre. Vezérök egy atléta termetű 23 éves ifjú 
volt. Constantin Joseph Passerat1 volt a neve, 
Joinvillében született és Chalons-sur-Marneban végezte 
tanulmányait . Pap akart lenni, de 1789-ben kitört a 
francia forradalom, és őt, a 18 éves növendékpapot , 
erőszakkal besorozták katonának. Hatalmas alakjáért 
azonnal megtették az ezred első dobosának. De ő a 
forradalom szellemétől undort kapott és átmenekült 
Belgiumon át Németországba, a hol egymásután Trier-
ben, Münsterben, Augsburgban és Würzburgban 
hi t tudományt tanult. Itt, Würzburgban halotta hírét 
szentünknek és az ő varsói apostolságának. Lelke 
egész erejével ide kívánkozott. Rábeszélte egyúttal a 
szentünkhöz való csatlakozásra há rom francia társát 
is, kik szintén Würzburgban tartózkodtak. Ezeknek 
egyike volt Lemercier Amiensból, a másik Vannelet 
Rheimsből, a harmadik Lenoir volt, ki m á r kész 
tanár volt a héber nyelvből, rendkívüli jártasság-
gal a chald, syr és görög nyelvtani tanulmányok-
ban.2 Ezekkel a f ranciákkal a szent-bennói hit tudo-
mányi iskola ereje és hatása, a hol eddig szentünk 
és Hühl tanítottak rendszeres theologiát és filozoliát, 
nagyban növekedett. Passerat-t Varsóban Hühl mel-
lett a rendház «gyöngyé»-nek nevezték. 0 lelt szen-
tünknek halála után az Alpeseken inneni vicarius-
ságban közvetetlen utódja. 

Még e franciák előtt léptek be kiváló tehetségű 
és nagy hivatottságú lengyel és német ifjú emberek, 
rendtagokul a kongregációba. A lengyelek közül 
kivált Podgorski és Blumenau atyák (ez utóbbinak 
lengyel neve Kwiaszowski volt), mint szónokok,3 a 

1 Passerai boldoggá avatásának processusa már sikeres 
vége felé közeledik. Innerkofter, 128. 1. 

2 Lenoir atya a Lengyelországban nagy szerepet játszott 
zsidóságra volt, megtérések irányában, nagy hatással. Tudomá-
nyának, mellyel a Talmudot kezelte, nem bírt senki ellentállni. 

3 A lengyel nemzet körében mindig nagy becsben volt 
a szónoklás művészete, valamint a politikai, úgy a vallási 
életben is. A Jézus-társaságából p. Skarga atya az egyház 
legnagyobb szónokai közé számítandó. Hofbauer atya maga 
is a leghatásosabb szónokok egyike volt korában. Mellette 
lengyel nyelven a fönt említett két atya tűnt ki, mint hódító 
és térítő szónokok, kik észhez és szívhez egyaránt ellen-
állhatatlanul tudtak beszélni. Blumenauról írja a szemtanú 
Sabelli atya, hogy ő volt a zárda «mindennapi főszónoka». 
Rendkívüli szónoki erő jellemezte, a ki valóságos ostora 
volt a bűnnek és hitetlenségnek. Azt beszélték róla általában, 
hogy könnyeket fakaszthat akkor, a mikor és annál, a kinél 
akarja. Mindennap a mult vasárnap evangéliumából indult 
ki és ő ezt az evangéliumot egész héten át szószerinti, 
erkölcsi és dogmatikai tartalmának teljességével magyarázta 
meg, úgy, hogy egy-egy év lefolyása alatt teljes hitágazatos 
és erkölcstani tanfolyamot adott elő a szószékről. Előadása 
oly könnyed és játszi volt, hogy mikor nagy körmenetek 
voltak és Hofbauer német prédikációt tartott, Blumenau atya 
rögtön előadta ugyanazt a népnek lengyelül. Ez a párhuzamos, 
lengyel és német pasztoráció, a mint látni fogjuk, bámu-
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németek közül Jestersheim és Sabelli atyák tűntek 
ki, mint szentünknek, Hübl atya és a négy francia 
mellett, a rend és intézeteinek kormányzásában főfő 
segítőtársai. 

Érdekes és tanulságos dolog legalább egy futó 
pillantást vetni abba a bölcseleti és hi t tudományi ta-
nításba és nevelésbe, melyet szentünk varsói rend-
házának papnevelő-intézetében maga körül kellett 
és meghonosított. 0 volt kezdetben a szó legszorosabb 
értelmében ennek a papi iskolának mindene : rektora, 
ujoncmestere, bölcseleti és theologiai tanára.1 Jobb 
keze voll az intézet szervezésében és fölvirágoztatá-
sában egyedül való első subditusa szentünknek Hübl 
atya. A tanulmányi r end összeállítását szentünk ez 
utóbbira bízta. Ugyanez írt tankönyvül logikát és 
metafizikát, később egyebet is. Mikor már több 
rendtag állt szentünk rendelkezésére, ez Podgorski 
atyát tette meg az intézet igazgatójává és tanköny-
veket a hi t tudományok legjobb hónából, Rómából, 
hozatott s onnan is a legkiválóbbakat. 

Breznay Béla dr. 

A japáni kalh. missiók és a kath. világ-
szövetség. (n.) 

Japánban a katholikus missiókban három év-
tized óta j obbadán a francia «missions étrangères» 
kongregáció tagjai működnek. E kongregáció tagjai 
egyszerű világi papok, kik sem a szigorú szerzeteké-
hez hasonló aszketikus előkészítésben, sem magasabb 
tudományos kiképzésben nem részesülnek. Bár sok 
buzgó, szentéletű férfiú van közöttük, egészben véve 
mégsem felelnek meg azon nem közönséges, nem 
mindennapias igényeknek, melyek a magas kul turájú, 
legújabb «nagyhatalom»-ban a sikeres működéshez 
természetszerűleg fűződnek. 

Harminc év előtt Franciaország hozta a legtöbb 
áldozatot a katholikus missiók szent ügyének: ez 
ország egymaga több pénzt áldozott, több lelkes embert 
küldött a hitterjesztés tövises küzdőterére, mint a 
többi katholikus országok együttvéve. Szemeink láttára 
rabolta ki a francia szabadkőműves-radikális kor-
mány a katholikus intézményeket : a klérust, a szer-
latos alkotása volt a lelkipásztori okosságnak és buzgóságnak. 
Blumenau mellett, mint szónokot, mindig meg kell említeni 
Podgorski atyát. O volt a «mindennapi esti» szónok. A lélek 
oly erejével szónokolt — mondja róla Sabelli — bogy ő 
maga számtalan megtérésnek volt a szerzője. Litta érsek, 
varsói nuncius, dicsekedve említette Blasucci rendfőnökliöz 
irt levelében e két «nagyon ifjú» egyházi szónoknak sikereit. 
Hofbauertől tanultak prédikálni s a lengyel főváros papjai 
hozzájok jártak megtanulni a hatásos szónoklás módját és 
titkait. 

1 1795. december 18-án Varsóból «de statu domus» 
Rómába szóló jelentésében ezt írja szentünk: «ego ipse 
lectiones theologicas trado». Ujoncmester is ő maga volt. 
Természetes, hisz Hübl atyán kívül nem állhatott rendel-
kezésére senki, mikor csak ketten voltak. 

zetesrendeket, a templomokat és katholikus iskolá-
kat, kiforgatva őket vagyonukból és jogaikból. 

Azóta Franciaország a missiókra sem embert, 
sem pénzt nem áldozhat többé: kiapadtak a katho-
likus missiók legelső segélyforrásai. A Japánban élő 
francia hitküldérek is oly szegények, hogy legszük-
ségesebb kiadásaikat is alig fedezhetik. A három 
utolsó évtized alatt — leszámítva a déli szigeteken 
élő néhány ezer szegény halászt, kik nemzedékről-
nemzedékre megtartották (lelkészi gondozás nélkül 
is) katholikus hitüket — alig 50.000-re rúg a katho-
likus vallásnak meghódított lelkek száma. Ezek is 
többnyire földhöztapadt szegény emberek, kik a 
missiók céljaira mitsem áldozhatnak. Azért a missiók 
fönntartása egészen a külső segélyforrásokra van 
utalva. 

S mily óriási lelki áldozatokat kénytelen hozni 
ily szegény neopliyta ! Elszigetelve, a nagy buddhista 
tömegek közé beékelve, gyakran a szomszédok sértő 
megjegyzéseinek, megvetésének kitéve, valóban remete-
életet él ily keresztény lélek. A j apán i keresztények-
nek háromnegyedrésze n ő : ezek nagyrésze a szigorú 
házassági korlátozások folytán (katholikusok és 
buddhista, vagy sintó vallású japánok között) gyakran 
egész életükre az önkénytelen szüzesség óriási áldoza-
tát hozzák meg. A kiotói katholikus női árvaházban 
30 - 40 éves ha j adonok vár ják a férjhezmenetelt , vagy 
valamely alkalmas elhelyezést, megakadályozva ekké-
pen évekre a kis elhagyott gyermekek és árvák föl-
vételét. 

50.000 katholikus lélek elszéledve 50 millió lakos 
közötti Elképzelhető, mily gyenge azon belső és külső 
kapocs, mely e pá r ezer embert egymáshoz fűzi ! 
«Nem lehetne Japánban egy kis katholikus «nép-
szövetség»-et szervezni? — kérdém egy izben egy 
missionárius atyától. — Legalább a havi füzetkék 
révén hal lanának egymásról valamit a j ó emberek 
az egyes hitközségekben; meg azután értesülnének 
arról is, hol terjed a katholikus hit stb.» «Kérem, 
ezek az emberek 10 fillért sem adha tnának évenkint ; 
ezek többnyire röghöztapadt szegény emberek. Ilyen 
szervezkedés nálunk anyagi okokból teljesen ki van 
zárva», volt a lesújtó válasz. 

Pedig a templomlátogatás is rendkívül h iányos: 
az a szegény japáni nő — legtöbbször nagy család-
dal megáldva — otthon hitves, anya, cseléd és nap-
számos egy személyben. Mily ri tkán tud ily nő sza-
badulni súlyos kötelmei alól. Csoda-e, ha egy-egy 
plébánián 2000 katholikus lélek közül alig 150—200 
tud a vasárnapi szentmisén megjelenni. 

És a középosztály, meg a felső k ö r ö k ? Azok, 
sajnos, eddig teljesen távoltartották magukat a keresz-
tény eszméktől. Tokióban, az ország mai fővárosá-
ban, ismertem személyesen a vezető néhány katho-
likus férf iút : Ezek: 1. Yamamotó korvettakapitány 
(Tógó admirális hadsegéde), ki mint egy katholikus 
árvaház zseniális növendéke jutott e diszes álláshoz. 
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2. Szugita úr, tanár a nyugati nyelvek felső iskolájá-
ban. 3. Hayasi úr, középiskolai tanár, 4. néhány ke-
reskedő, egy mérnök stb. Mint értesültem, az egye-
temen is van egy katholikus professzor (vegytan 
tanára) ; vele nem lehetett szerencsém találkoznom. 
H. úrtól kérdeztem : «Ezek a nők itt a templomban 
megértik a francia hitküldér urak japáni nyelven 
tartott szentbeszédeit ?» — «Másnak nem mondanám, 
de önnek megvallom, — volt a válasz — én vala-
hogy csak megértem, de bizony e szegény nép nem 
igen érti meg a szónoklatokat és tanításokat». S hon-
nan e balsikerek? Onnan, mert a franciák igen 
nehezen tanulnak idegen nyelveket, a j apániak viszont 
nem törik magukat a francia nyelvért; ők inkább a 
vezető angol nyelv s másodsorban a német nyelv 
iránt lelkesednek. Azért a francia atyák a közép és 
felső körökkel is alig érintkeznek, azokra semmi-
nemű befolyást nem gyakorolnak. Sokkal szerencsé-
sebbek e tekintetben a német és angol protestáns 
missiók, melyek tagjai — már mint családos, világi 
képzettségű emberek is — sokkal könnyebben fér-
kőzhetnek a közép és felső körökbe s némi sikerek-
kel is dicsekedhetnek. 

Sokszor gondolok fájó szívvel egy kedves bará-
tomra, a boldogult P. Menyhárt László atyára, erre 
a lángbuzgalmú, nagytudományú, diplomata lélekre ! 
Tíz ilyen ember csodákat művelhetett volna a föl-
kelő Nap országában ! Visszaállíthatta volna a Xaveri 
szent Ferenc által oly szép virágzásnak indult, de 
oly gyászosan letűnt j apáni keresztény társadalmat! 
S e nagy képességekkel megáldott tündöklő egyéni-
ség a zambézi szerecsenekhez ment, hogy két év alatt 
e vidék gyilkos kl ímájának áldozatul essék! 

Igaz, hogy Tokióban két év előtt letelepedett 
három Jézustársasági atya (egy angol, egy francia és 
egy német). De ezek egyelőre alig tehetnek még 
egyebet, mint hogy tanulmányozzák a helyzetet, a 
viszonyokat, a társadalom hajlandóságát. Céljuk az, 
hogy idővel egy magasabb iskolát, esetleg ben-
szülöttek részére szemináriumot építsenek s ily módon 
közvetlenül, vagy közvetve a középső és felső osztá-
lyokhoz is hozzáférjenek. 

Negyven év előtt Japán egy csapásra átment a hű-
bérrendszerből az európai államok centralizált rend-
szerére. A daimiók e célból vagyonuk nagy részét 
egyszerűen átengedték az államnak, hogy abból 
európai módra szervezze a közigazgatást stb. s hogy 
a hűbéres katonák ezernyi apró szervezetéből egy 
hatalmas hadsereget és európai módra fölszerelt első-
rangú flottát teremtsen. 

Oly áldozatok voltak ezek, olyan hatalmas meg-
rázkódáson ment át az állami szervezet rövid 2—3 év 
alatt, a milyenre eddig példát nem mutatott föl a törté-
nelem. Tette pedig ezt Japán bölcs előrelátásból azért, 
mert joggal félhetett attól, hogy a tagolt országot a 
mindinkább közelgő hatalmas európai és amerikai el-
lenfelek hódításaik célpontjául találják kiszemelni! 

A sógunátus 1868-ban megszűnt, az «isteni» 
eredetű császár Kiotóból Tokióba (a sógunok eddigi 
székhelyére) költözve át, mint alkotmányos uralkodó 
foglalta el a ragyogó trónt. Az ország népe, mint 
egy fölzavart hangyabolyé, megmozdult ; azóta az 
ország minden hű gyermeke ritka nemes ambíció-
val, ernyedetlen szorgalommal és kitartással dolgozik 
a «phoenix»-ként új életre kelt haza hatalmas ki-
építésén és megszilárdításán. E nagy nemzeti mű 
foglal le negyven év óta minden gondolatot, köt le 
minden figyelmet, minden törekvést. Nem csoda, ha 
ez óriási forrongásban háttérbe szorul az érzék a 
művészetek, a bölcselkedés és a vallás i rán t : a 
gyakorlati fogások, az európai nyelvek és tudomány 
elsajátítása, az ipar, kereskedelem, honvédelem ki-
építésének nagyon is anyagias izlésű gondjai erősen 
háttérbe szorítanak mindennemű ideális törekvéseket. 

A társadalmi ügyességek, a tudományos és böl-
cseleti előkészület, az apostoli lángoló buzgalom mily 
magas fokán kell állania azon hittérítőnek, ki ily 
nehéz körülmények között sikerekre számítani, a leg-
alsó osztályokon kívül még a közép és felső osztá-
lyokban is tért hódítani óha j t ? ! 

Kínában főleg a Jézustársasági és a Lazarista 
atyák működnek ; e missiók valóban a helyzet magas-
latán á l lanak; oly hatalmas aszketikus és tudomá-
nyos előkészülés után lépnek e szerzetek lelkes tagjai 
a hittérítés tövisekkel behintett és vértől áztatott 
mezejére. Pedig a mennyiséget illetőleg az eredmény 
Kínában — nem úgy mint Japánban — első sorban 
pénzkérdés : hiszen a nyomorúságos, szegény kínaiak-
nak ezrei futnak — egy marék rizs fejében, mely 
éhségüket egy napra csillapítani bir ja — a lelkes 
hittérítők hivő szózata után. 

Japánban 50 millió, Indiában 300 millió, Kíná-
ban 450 millió lélek várja a megváltás, az üdvözülés 
órá já t ! Várják a nagy napot, melyen megismerked-
nek nem csak a legmagasabb anyagi kultúrával, 
hanem az «igaz Isten» eszméjével is! 

Van-e a világon ennél «katholikusabb» eszme, 
mint előmozdítani e nagy művet ! Van-e ennél szebb 
kötelessége a keresztény társadalomnak, mint foglal-
kozni melegen és szeretettel e magasztos keresztényi 
opus-szal s áldozatot hozni neki, nem egyeseknek, 
nem nagy összegeket, hanem csak keveset, csak fil-
léreket, de állhatatosan, évenként és minél szélesebb 
társadalmi körökben ! 

A keresztény szervezkedés korát éljük. Hiszen 
örömmel szemléljük a legtöbb katholikus országban 
a nagyarányú keresztény szervezetek, népszövetsé-
gek stb. gyönyörű fejlődését, lélekemelő gyarapodását. 

E lokális szervezkedésnek legszebb betetőzése 
tündöklő koronája lesz egy nagy katholikus világ-
szövetség megalakítása, mely az általános érdekű 
nagy katholikus kérdésekkel, milyenek a katholikus 
missiók, egységesen irányított katholikus sajtó, katho-
likus tudomány stb. fog elsősorban foglalkozni, de 
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nem zárkózik el nagy szociális intézmények létesí-
tésétől sem, (keresztény bankok a keresztény ipar 
védelmére, a keresztény hitel megerősítésére a nagy, 
anyagias világküzdelemben) stb. 

E nagy világszövetség előbb-utóbb meg fog ala-
kulni, mert az logikus követelménye a keresztény 
szövetkezés eddigi fejlődésének s egyszerű utánzása 
ellenségeink hadműveleteinek, miután náluk ily világ-
szövetségek (szabadkőműves világszövetség, Alliance 
Israélite Universelle stb.) m á r rég a legszebb ered-
ményekkel működnek. 

Ily katholikus világszövetség részére már ma 
lehetne egy hatalmas programmot összeálllítani. De 
én e programúinak szebb s talán aktuálisabb pontját 
is alig ismerem, mint a katholikus missiók hatalmas, 
egyöntetűen szervezett fölkarolása, — oly programm-
pont, mely mindenüt t a legnagyobb lelkesedéssel s 
a legkevesebb ellentmondással fog találkozni. 

Főleg a hitbuzgósági egyesületekre (Mária-kon-
gregációk, oltáregyesületek stb.) háramlik azon nemes 
föladat, hogy közgyűléseiken, nemzetközi összejöve-
teleiken (Salzburg stb.) e kérdéssel foglalkozzanak s 
föliratokat intézve a különböző országok katholikus 
nagygyűléseihez, annak gyakorlati megalakulását szor-
galmazzák s a szép és üdvös eszmének legszélesebb 
körökben lelkes hiveket szerezzenek. 

Velics Antal dr. 

Az egyéniség keletkezésének kérdése az újabb 
irodalomban. (in.> 

Most m á r át térhetünk fő gondola tunkra : mi az 
egyéniség keletkezésének elve, föltétele, o k a ? Van-e 
ezen elvnek egyáltalán ér te lme? 

Mi nem mondhat juk , hogy az egyéniség elve 
csak az anyag vagy csak az alak, mivel a kettő 
között nézetünk szerint reális különbség nincsen. 
Tehát talán maga a lényeg, az essentia az egyéniség 
elve? De ez m á r maga is eredmény, bonyolult össze-
tétel, a mely mögött kell a fierinek rejlenie. 

Mi tehát az egyéniség keletkezésének utolsó oka ? 
A parányoknak azon törekvése, hogy egységeket 
alkossanak 1 A parányok ugyan minőségileg külön-
bözők, de a rokonparányok összeállani és bizonyos 
mennyiségi és minőségi viszonyba lépni vágynak. 
Ezen munká jukban segítik őket a vonzó és a taszító erő. 

Az egységre, a kifejlődésre való törekvés mégis 
más alakban lép föl a szervetlen és más a szerves testek-
ben. Az előbbinél az alaköltés pusztán külső törvény-
szerűség szerint történik. Például a kristálynak egy-
sége külső és nem belső erőn nyugszik. A részek úgy 
egymással, mint az egész alakegységgel külső és 
szabad kapcsolatban állanak. Azért az egység is csak 
tökéletlen és nem oly benső, mint a szerves lények-
nél. Arisztotelészi fölfogással ez az egység a termé-
szetnek kezdetleges kísérlete az egységek képzése felé. 

Más egységek az organikus egységek. Itt a részek 

között bizonyos életközösség van. Egymást kölcsö-
nösen segítik, hogy az egészet összetartsák. S az 
egész nemcsak külső és külsőleg gyarapodó egység, 
hanem főleg belső, a mi az egész életfolyamatban, az 
anyagcserében megnyilvánul. Ezen életfolyamat út ján 
ered, fejlődik és hal meg az organikus egység. Saját-
sága a változás és mulandóság. 

Hol van tehát az egyéniség elve? A szervetlen 
testeknél a parányok természetében, kapcsoló törek-
vésében úgy, hogy bizonyos minőségű parányok bizo-
nyos alakot s egységet nyerjenek el. Azért fontos az 
a természettudományos elv: minden önálló kémiai 
kapcsolatnak megvan a maga alakzata. Más szóval a 
külső alakból is megismerjük m á r a benső kémiai 
minőséget és megfordítva. Alak és kémiai anyag 
szoros viszonyban vannak egymással. A szervetlen 
testek egyénisége azonban csak külső egymás mellé 
való elhelyezkedésből származik. A minek oka azon-
ban a parányok, vagy tömecsek rokon minősége. 

A szerves testeknél az egység dinamikai uton 
jön létre. Az egyéniség alapja egy egyén, t. i. a sejt. 
De ennek a sejtnek minőségére befolyással vannak 
igen rejtett élettani föltételek. Úgy mennyiségileg, 
mint minőségileg azonos minden emberi sejt és mégis 
két különböző egyén sejtje két különböző egyéniséget 
hordoz magában. S így van ez mindenüt t a szerves 
világban. A sejtek fajilag egyenlők, de egyénileg külön-
bözők. A szülőknek és a gyermeknek sejtje egyénileg 
legközelebb állanak egymáshoz: vérük is a legköze-
lebbi biokhemiai rokonsággal bir. Honnan van 
mégis az egység mellett a különbözőség? Bizonyára 
a parányoknak a sejtben végbemenő összetételében, 
minőségi keveredésében ! 

Eddig úgy a szervetlen, mint a szerves testek 
egyéniségének keletkezésénél a parányok kapcsolatá-
ról beszéltem. Menjünk tovább! Hiszen a parányok 
minősége is okozat! Okozata még sokkal elrejtettebb 
és nagyon gazdag benső szerveződésnek, a melyre — 
mint láttuk — korunk elektron és ion elmélete vet 
fényt. Csak így ért jük meg a természet egyéniségei-
nek gazdagságát, csak így lát juk be, mennyi kombi-
natio, permutatio lehetséges már a parányoknak szer-
kezetén belül, azután a parányokban, a tömecsekben. 

A szerves világban az egyéniségek keletkezésének 
lehetősége még beláthatatlanabb. A változatosságot 
úgy külső, mint belső körülmények mozdít ják elő. 
Az éghajlat, talajviszonyok, levegő, viz, táplálkozás stb. 
mind módosítólag és egyúttal rögzítőleg hatnak az álta-
lános faji jellegre. Az egyéniségekben való gazdagodás 
a növénytől föl az emberig mégis óriási mértékben 
szaporodik. Főleg az embernél beláthatatlan az egyéne-
sitő tényező. Gondoljunk csak a kiilső körülményekre, 
a természeti, éghajlati viszonyokra! Gondoljunk két 
nagyon különböző variáció (egy európai és egy néger 
nő) keveredésére. Gondoljunk arra, hogy minden 
egyéniségnek van fölmenőleg egy csomó őse, akik-
nek minőségi különbözőségei az utódokban élnek. 
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Az ősök egy néphez tartoznak megint, a népjelleg 
szintén egyéniesít. Hát még az erkölcsi, a nevelési 
és szellemi tényezők hogyan hatnak a jövendő egyéni-
ségre! És mindez össze van foglalva a csirasejtben, 
illetve a férfi és nő sejtjének kapcsolódásában, a mely 
a születő egyéniségnek benső természeti alaprajzát adja. 
Végül mind ehhez já ru l az ember öntevékenysége, 
az én, a mely körül az összes egyéniesítő tényezők 
sorakoznak s benne életet, szint és jelleget nyeinek. 
A fajok keretében az egyéneknek lélek- és élettani 
nemesítése ily elvek szerint történik. 

Hol van tehát a szerves világ egyéniségének 
a lap ja? A sejtek minőségi viszonyaiban, a melyek 
azután nem külső, hanem benső törvényszerűséggel 
szaporodnak, fejlődnek és kialakulnak. Az egyéniség 
eredetisége vagy hanyatlása egy többlettől, illetve 
kevesebbtől függ, a melyet a sejt végtelen finom 
alaprajzába bevinni sikerül. Ez Duns Scotus haec-
ceitása. 

Mi az osztályozásban, a családokra, fajokra, 
nemekre való fölosztásban csak a legáltalánosabb 
szempontokra ügyelhetünk, az egész sajátos színeket 
az egyének jel lemző vonásául hagyjuk meg. Ezek az 
egészen egyéni vonások szaporodás ú t ján nem közöl-
hetők. Az egyéni szinek az utódokban talán még 
értékesebbek, vagy kevésbbé értékesek lesznek, de 
ugyanazon alakban és eredetiségben többé nem for-
dulnak elő. Azért mondjuk, hogy az egyén, individuum 
ens a se indivisum et ab omni alio ente divisum. 

Ebből egyúttal azt is látjuk, hogy úgy élettanilag, 
mint lélektanilag is van helyük az általános fogal-
maknak. Az említett logikai műveletek, osztályozás, 
csoportosítás stb. csakis a közös, az általános tulaj-
donságokra, faji jegyekre ügyelnek. De van helye a 
tudományban az egyéniség szemléletének is, a mint 
azt az egyéni élet- és lélektan, mint önálló tudo-
mányok nyilvánvalóvá teszik. 

Dolgozatom végére értem és levonom a tanul-
ságokat. 

Az egyéniség keletkezésének kérdése nem henye, 
nem fölösleges, hanem úgy természettudományos, 
mint lélektani föladat. Alapja, bár végső eredményben 
úgy a szerves, mint a szervetlen világban a törvény-
szerűség, a kifejezésre való törekvés, mégis ez más-
kép nyilvánul meg egyikben is, másikban is. A szer-
vetlen világban a minőségileg rokon anyagparányok 
külső törvényszerűséggel helyezkednek egymás mellé ; 
a szerves világban ellenben az egyéni kiképzés bel-
sőleg megalapozott rajz szerint történik. A rajz pedig 
a sejtben úgy a benső erőknek kombinatiója, mint 
a külső körülményeknek is a sejt minőségére gyako-
rolt hatása folytán jön létre. De ha egyszer ez az 
alaptervezet kész, ha a minősítés megtörtént, az 
egyéniség fölépülése szintén mechanikusan megy végbe. 

Minden egyéniség rugalmas és nem merev. Az 
élet folyamán készségek, ha j lamok felvevésére, vagy 
levedlésére alkalmas. Szerzett sajátságaink, ha belső 

természetünkké válnak, tovább adhatók, az utódokra 
átruházhatók. Ezen nyugszik az átöröklés, így jönnek 
létre a családi, nemzetségi, faji és nemzeti vonások, 
a nélkül, hogy a természetben csak egyformaság 
volna, mert a rokonvonások mellett mindig van helye 
gazdag egyéni színeknek. 

Tovább a tapasztalat ú t ján nem mehetünk. Csak 
a metafizika bővítheti ki még szemléletünket s tanít 
meg arra, hogy a világban mindenüt t van értelem, 
mindenütt intentiók vannak elhelyezve. Ezt nem értem 
misztikusan, hanem valóságosan. Az anyag nem semmi, 
nem is puszta képesség, az anyag inchoata forma, a 
valóság gazdag világát megvalósítani képes folytonos 
törekvés. Ez az anyag benső természete, ez a szelleme, 
szándéka az anyagnak s a kettőt egymástól legföljebb 
gondolatban lehet elválasztani, de a valóságban nem. 
A lét és a létezés célja szorosan összetartoznak; az 
anyag létezésének célja a kifejlődés, a természet 
gazdagságában való kivirágzás. Maga ez a fejlődés a 
szándékok erejében mechanikusan megy végbe. 

így van a természetben okszerűség, célszerűség 
és mechanizmus. Egyrészt a mindenség bizonyos ön-
céllal bir, mer t hiszen ha kifejlik, saját rendelteté-
sének, benső szükségszerűségének tesz eleget, más-
részt ez a célszerűség sem a véletlennek műve, hanem 
Isten teremtő gondolatának, akaratának megvalósulása.1 

Metafizikai szempontból kifolyólag az egyéniség 
keletkezése is be van ágyazva a világtervezetbe, sőt 
az egyéniség a világfolyamatok utolsó célja. Az isteni 
tulajdonságok is teremtett alakban csak az egyénben 
virágozhatnak ki, t. i. az értelem és az akarat, a 
gondolkodó és cselekvő én. Mert az egyéniség célja 
a valóságos öntudat, az önmagát igenlő és kifejtő én, 
a mely Isten képére és hasonlatosságára van alkotva. 

Ez az én Isten legfönségesebb teremtése, alkotása. 
Régóta dolgozik, fárad, fejleszti, nemesíti magát, de 
tökéletesedése még inkább eszmény, mint valóság. 
Párhuzamban alakul ki az egyéniséggel. Mennél 
finomabb, mennél gazdagabb az egyéniség, annál 
tudatosabb, belátóbb, erősebb az én is. Annál elő-
kelőbb gondolkodása és annál erősebb akarata. 

A legmagasabb emberi tulajdonságoknak, az 
értelem és akaratnak a lehetőségig való kifejlesztése 
teszi szükségessé és az emberiség legszebb föladatává, 
az egészséges, a gazdag alaprajzzal biró egyéniségek 
ápolását, lélektani és természettudományos uton való 
nevelését. 

De ennek a kérdésnek megbeszélése m á r föl-
adatomon kívül esik. Trikál József dr. 

S a l z b u r g . Nagy érdeklődés az itteni marianus kon- "Egyház 
yresszus iránt. Katschthaler bibornok, salzburgi érsek -, -
az egész világ katholikus főpásztoraíhoz meghívót inté- / 
zetl a kongresszusra. Erre a meghívóra sok válasz érke- krónika. 
zett már Olasz-, Francia- e^ Spanyolországból, Bel-

1 Külpe i. m. 227. 
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giumból, Hollandiából, Skótországból, Dániából, Német-
országból, Ausztriából, Magyarországból és Svájcból. 
Valamennyi válaszoló főpásztor elismerését fejezi ki 
a kongresszus megtartása iránt és óhaját nyilvánítja, 
hogy azon részt vehessen. Sokan intézkedtek, hogy 
egyházmegyéjükből papok és hivek a kongresszuson 
megjelenjenek. Személyes megjelenésüket eddig bejelen-
tették : Fischer bibornok Kölnből, Huyn gróf püspök 
Brünnből és Röszler püspök St. Pöltenből, Mailáth 
püspök Gyulafehérvárról, továbbá a budweisi, passaui, 
linzi, gráci, laibachi, brixeni püspökök. A bejelentések 
egyre szaporodnak és így remélhető, hogy Salzburgban 
az idén oly katholikus hitéleti megnyilatkozás lesz, a 
mely a történelemben párját fogja ritkítani. 

* 

O b e r a m m e r g a u . A szent passió-játék ezidei meg-
nyitásáról a londoni «Daily Mail» tudósítója, Archibald 
Marshall, következő jelentést táviratozott meg: 

«A passió-játék első előadása, a mi minden tizedik 
évben fordul elő, folyó hó 10-én, kedden folyt le pom-
pás idő mellett. Próbák alatt a vékony ruházatú elő-
adók nagyon sokat szenvedtek a hideg miatt. A szín-
ház nézőtere 4000 emberre van berendezve; de most 
egyszerre annyi látogató jelent meg, hogy a következő 
szerdán a játékot meg kellett ismételni. Az oberammer-
gaui plébániatemplomban hétfőn (máj. 9.) ünnepi misét 
pontifikált és egy pápai brevet hirdetett ki a játék 
elejére. Most történt első izben, hogy az apostoli szent-
szék így, hivatalosan ismeri el a passiójátékot, ámbár 
Krisztus megszemélyesítője, Lang Antal, már az 1900-iki 
előadás kapcsán nyert kihallgatást XIII. Leo pápánál. 
Nyáron át rengeteg áramlása az idegeneknek várható 
a passió-játékokra. Jegyek és lakások már hónapokra 
vannak előre eladva. Az előadás reggel 8 órakor kez-
dődött s ekkor a 4000 néző már elfoglalva tartotta 
helyét. A játék első fele 4 óráig, tehát épen déli harang-
szóig tartott és Jézusnak a getsemani kertben való el-
fogatásával végződött. A játék másik felére a hosszú 
törvényszéki tárgyalások és a keresztrefeszítés esnek. 
Ez a rész a tárgy rendkívüli komolyságánál fogva von-
tatott és lassú és három óráig tart. Eltekintve is a 
dolog vallásos oldalától, az előadásról csak csodálko-
zással lehet nyilatkozni. Oberainmergau lakossága, mely 
senkitől sem kér sem támogatást, sem tanácsot, viseli 
a felelősséget mindenért és évek hosszú során át a 
passió-játékot a művészi tökéletesség magaslatára 
emelte fel.» 

Más oldalról is igen nagy elismeréssel nyilatkoz-
nak a passió-játékról, különösen annak első két, ú. n. 
próbaelőadásáról. Több ezer ember zarándoklatban ér-
kezett Schwabenlandból és Altbayernből. Az újságírók 
vonata maga 300 embert szállított egyszerre. München-
ből rengeteg állami hivatalnok, országgyűlési képviselő 
százon felül, a birodalmi gyűlésből 30-on felül érkez-
tek a főpróbára. Old-England, Dollária és a «juten 
Morjen» hazája nagy úri tömegekkel volt képviselve. 
A «túlcivilizált» északi németek egyikéről-másikáról kiál-
tóan rítt le a Krisztus iránt való értelmetlenség és ér-
dektelenség nyomasztó unalma. Hogyne ! Hisz ez a ret-
tenetes komoly játék reggel nyolctól 12-ig és délután 
3 órától 6-ig eltart. Kiélt, blazírt ember egy félóráig sem 
tud feszülten figyelni. 

H ó m a . Egyházkormányzati hirek Délamerikából. 
Ujabb időben a minden lében locsi lapok sokat 

beszéltek arról, hogy a szentszék és Chile köztársaság 
között, püspöki székek betöltése ügyében, összeütkö-
zésre került a dolog. Azt mondták, hogy a chilei kor-
mány fennálló szerződéseket rosszul magyaráz és jogot 
követel valamennyi chilei püspök kinevezésére s ezt a 
jogot az apostoli szentszék nem akarja elismerni. Való-
ság szerint nem erről van szó, hanem olyan követelés-
ről, amelyet nemcsak Chile emel, hanem a délamerikai 
köztársaságok valamennyien. Ok ugyanis azt állítják, 
hogy egyenes utódjai a spanyol souverain hatalomnak, 
ennél fogva őket megilleti a Spanyolországtól gyakorolt 
jus patronatus a püspöki székek betöltésére. Világos, 
hogy a pápa a főpártfogói jognak ilyen leszármaztatá-
sát általában el nem ismerheti. Hogy Perunak jogot 
engedett a püspökök kinevezésére, az más alapon tör-
tént. A többi köztársaságokban a püspöki kinevezés, 
összeütközések elkerülése céljából, egyezményes követ-
kező módon történik : A jelöltet a kormány csak akkor 
nevezi ki, lia a Vatikán beleegyezése már beérkezett. 
A kinevezést az illető köztársaság tudatja a Vatikánnal. 
Itt azonban az irást addig nem nyitják fel, míg a pápai 
betöltő bullát el nem küldték. Egyébiránt Chile és az 
apostoli szentszék nemsokára Concordátumot fog kötni. 

—y-Za. 

A ka locsa i é r s e k m e g y e i r ó m a i k a t h o l i k u s Jrodi 
t a n í t ó - e g y e s ü l e t e k 1901). évi É r t e s í t ő j e . XXVIII. 
füzet. A társegyesületek megbízásából kiadja a Kalocsa-
vidéki egyesület választmánya. Szerkeszti : Dreisziger 
Ferenc tanítóképző-intézeti tanár. Kalocsa, 1910. (8-r., 
135 lap.) 

A kalocsai érsekmegye területén működő hat róm. 
katholikus tanítóegyesület évről-évre együttes Értesítő-
ben ad számot működéséről. A most megjelent füzet 
immár 28-ik a sorozatban. A mult évről beszámoló 
Értesítő is, csak úgy mint az előzőek, kezdve a szer-
kesztőnek tartalmas bevezetőjén az utolsó dolgozatig, 
mindvégig igen érdekes olvasmány. 

Az Értesítő két főrészre osztható. Első fele (8—68. 1.) 
a hivatalos részt öleli fel; második felében (69—133. 1.) 
pedig a közgyűléseken bemutatott dolgozatokból s a 
pályamunkákból kapjuk a színét-javát. 

I. A hivatalos rész az egyes társegyletek tisztikará-
nak névsorát s a közgyűlési beszámolókat tartalmaz-
zák. A közgyűlési beszámolók valóban híven föltárják 
az egyletek mult évi működését. Sok szépet és jót 
olvashatunk ezen beszámolókban; de olyast is, a mi 
nem épen örvendetes. Például a sok-sok tagdíjhátra-
lék; no de ez utóvégre is — sajnos — közös haja min-
denféle egyesületnek. 

A közgyűlési beszámolókban olvasom, a mit egyéb-
ként magam is tapasztaltam a tanitógyüléseken, hogy a 
tagok nem igen szeretnek belemelegedni a kitűzött téte-
lek megvitatásába ; igyekszik mindenki minélelőbb túl-
esni a tárgysorozaton. Honnét az érdeklődésnek ez a 
hiánya? Úgy hiszem, sok mindent megmagyaráznak a 
könyvtári jelentések. Az egyes egyletek nagy áldozattal 
létesítettek könyvtárt, azt évről-évre rendszeresen gya-
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rapitjâk ; csak épen olvasója nem akad a könyviárnak.1 

Majd mindenik egylet elmondhatná a baja-vidékivel : 
«Könyvtári forgalom : zérus, sőt még annál is kevesebb». 
(32. 1.) Intelligenciánkról — sajnos — mind nagyobb 
joggal el lehet mondani, hogy könyviszonyban szenved. 
Ámde hova jutunk, ha már a hivatásos népnevelök sem 
igyekeznek magukat továbbképezni ? Ebből aztán meg-
érthetjük azt is, hogyan fordulhat elő pályamunkában — 
melyet tehát lett volna idő megrágni — efféle tévtan : 
«Jézust tanításai tették, emelték Istenné.» (48. 1.) Katho-
likus tanítóval bizony nem volna szabad megeSnie ilyen 
elszólásnak. 

A közgyűlési beszámolók voltaképen jegyzőköny-
vek. Innét a beszámolókban a sok fölös szuperlativus 
meg túlzó epitheton ornans, a mi az egyleti jegyző-
könyvben csak hagyján, de az Értesítőben szemet szúr. 
Egyik elnöki megnyitóbeszédről például ezeket olvas-
suk: «Tomboló éljen volt a visszhang e remek szép 
beszédre, mely a kiváló szónok egyik legtökéletesebb, leg-
megrázóbb alkotása.» (31.1.) Csakhogy a beszédet olvasva, 
nem Írhatjuk alá teljesen ezt a túlságos dicséretet. A szer-
kesztő épen ennél a jegyzőkönyvnél hagyott el egyné-
mely szubjektív megjegyzést; nem ártott volna az effajta 
dicsériádákon is enyhíteni. 

A mi különben az elnöki megnyitóbeszédeket 
illeti, különösen kiemelendő Kis-Erős Ferenc dr. mag-
vas előadása : A kötelességek és az erkölcs a modern 
jelszavakhoz. (13—19. 1.) 

Nagyon üdvös dolognak tartom a tanügyi referens 
intézményét; feladata a legújabb pedagógiai mozgalmak-
ról beszámolni a közgyűlésen. Beszámolóik (V. ö. 50. és 
62. 1.) igen tanulságosak. 

II. Az Értesítő második fele a dolgozatokat hozza. 
Általában csupa aktuális téma, a mint már a címük is 
muta t j a : 1. Greiner Gyula: A család és iskola együttes 
feladata a gyermekitjúság valláserkölcsi nevelése érde-
kében. 2. Zsigmond István: A népiskola jellemfejlesztő 
hatásairól. 3. Kőszegi Ferenc : A jellemképzés a nép-
iskolában. 4. Tomcsányi József: Az iskolásgyermekek 
szent gyónásáróJ és szent áldozásáról. 5. Horn János : 
A nemi fölvilágosításnak van-e helye a népiskolában ? 
0. Doppler Róbert : Mit tehet a tanító a nemzetközi 
szociáldemokrácia ellen? 7. Piller György : A katholikus 
tanítók fegyelmi szabályzatának ismertetése. 8. Farkas 
István : A tanítói nyugdíjtörvény revíziójáról. — A dol-
gozatok közül Greineré az Országos Katholikus Tanügyi 
Tanács egyik tételének a kidolgozása ; mint ilyen külön-
lenyomatban is megjelent s így ez az érdemes dolgozat 
szakkörökben sokkal ismeretesebb, hogysem külön is 
föl kellene rá hívnunk a figyelmet. Részletesebben csak 
két dolgozatra szándékozom kiterjeszkedni. 

Horn dolgozata úgynevezett divatos kérdést tárgyal : 
a nemi kioktatás problémáját. Szerző — helyesen — 
elveti a tisztán természetrajzi alapon nyugvó fölvilágo-
sítást s a nemi kioktatásnak csak mint részleteszköznek 
utal helyet a nevelés keretében. Hogy ki végezze a föl-
világosítást? Szerző így oldja meg a kérdést: «A nemi 
nevelés és ennek kapcsán a fölvilágosítás nem az iskola, 
hanem a család dolga. A gyermekek fölvilágosítására 
nem az iskola, hanem a szülők vannak hivatva. A nép-

1 Ez honi szokás. Szerk. 

iskola feladata közreműködni abban, hogy a szülőknek 
ebbeli készültsége hiányos ne legyen. A népiskola fel-
adata a szexuális pedagógia elemeiben a szülőket ki-
oktatni.» (109. I.) Csakhogy a szülőknek ilyetén kiokta-
tása aligha valósítható meg. Szerző egyébként igyekszik 
megokolni véleményét : érvelése azonban nem eléggé 
meggyőző. Hogy egyik szavamat a másikba ne öltsem, 
még csak egy észrevételt. Szerző saját magával kevere-
dik ellenmondásba, midőn azt állítja : «Az érzékiség 
mocsarának alját, melyben a lelki rothadás él, a gyer-
mek félludása és oktalan sejtései fogják fölkavarni». 
(107. 1.) Másutt maga is azt tartja, hogy a tények isme-
rete egymagában még nem tesz se erkölcsösebbé, se 
pedig erkölcstelenné. 

Doppler dolgozata, úgy látom, túlsókat markol. Jól 
mondja, hogy «végtelen a tér, melyen tenni lehet»; de 
ép azért kár volt a tanító társadalmi tevékenységéről 
szóltában mindenféle aprólékos dolgot is elősorolnia. 
Dolgozatának úgy lenne gyakorlati jelentősége, ha ki-
emeli a legfőbb tennivalókat s behatóbban foglalkozik 
azokkal, mint a hogy pl. részletesen szól az iljusági 
egylet vezetéséről. így azonban csak elmosódnak még 
oly tanulságos fejtegetései, Egyebek közt azt mondja: 
«Lépjünk sorompóba a pá rba j . . . ellen». (119.1.) Helyes ! 
Am a falusi tanítónak vajmi kevés dolga akad a párbaj 
körül. Node volna mi ellen küzdeni faluhelyt is. Hogy 
nem tudják észrevenni a papok és tanítók, pl. a korai 
nősülés, az ú. n. «gyerekházasságok» szokásának káros 
voltát. Akárhány sváb község van a Bácskában, a hol 
úgyszólván kivétel nélkül minden módosabb legény 
«kivételes» nősiilési engedéllyel házasodik. Ámde végig 
is nézhetünk a tanköteles gyermekeken, hogy micsoda 
satnya generáció ! Hozzá meg újabban tért hódit az 
«egyke». Mindez bizony nem kicsinylendő nemzeti 
veszedelmei rejt magában. E körül akadna tennivalója 
a falu intelligenciájának! De hogy visszatérjek tár-
gyunkra, feltűnő, hogy szerző egy árva szót se szentel a 
Népszövetségnek, még csak föl se említi. Pedig épen a 
Népszövetség szolgáltatja a leghálásabb teret a társa-
dalmi tevékenység kifejtésére. 

Az Értesítő beszédes tanúbizonysága, hogy a kalocsai 
egyházmegye tanítóegyesületei valóra váltják a «viribus 
unilis» elvet, hiven nagynevű alapítójuk, a feledhetet-
len Kubinszky Mihály intencióihoz, ki félszázaddal ez-
előtt épen a «Religio» lapjain hirdette a katholikus 
egyletek tömörülésének szükségét s a «Társulati Érte-
sítő» megalapításával is ugyanezt a célt kívánta szol-
gálni. Ideje volna már, hogy a többi katholikus egyle-
tek — pl. nőegyletek, szent Vince-konferenciák, oltár-
egyletek stb. — is sorra-rendre ilyetén együttes évi 
beszámolót adnának közre. T—n. 

* 

Alois Riegl: Die E n t s t e h u n g d e r B a r o c k k u n s t 
in R o m . Wien, 1D09. 214 1. Ára fűzve 8 kor. 

Midőn mintegy ötven évvel ezelőtt az egyetemeken 
az első müvészettörténelmi tanszékeket alapitolták, csak 
két jogos stílust ismertek el, a melyen az egyetemi mü-
vészettörténelmi tanítás alapult, a klasszikus antikot és 
olasz renaissanceot. A középkor keresztény művészetét 
csak az egyházi előadók méltatták, vagy legfeljebb mint 
a renaissancera előkészítő, átmeneti stilus szerepelt a 
lantervekben. Az olasz renaissance után már csak 
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hanyatlás következett, a mint az Czobor tankönyvében 
is megolvasható. Az utóbbi évtizedekben a modern 
művészet kifejlődésével új irányzat érvényesült. A XVII. 
század művészetében a modernnek előhangját, lépcső-
fokát látták s így a kutatás kiterjedt Rubensre, Rem-
brandtra és Velazquezre. És hogy állunk ma e téren? 
Az egyetemi előadások, a mütörténelmi irodalom, folyó-
iratok ma is alig jutottak tovább. Újabban meg majd-
nem minden erőt lefoglal a renaissance vagy a modern 
művészet. A barokk-kor egyáltalán, mint szertelenül 
csapongó fantázia szüleménye, mellőzés tárgya úgy a 
klasszikusok, mint a modernek előtt, mert mindkét 
irányban a nyugalom, méltóságteljes, harmonikus ural-
kodik, míg a barokknak elementáris lelki élete és moz-
galmi erői hidegen hagyják a kedélyeket. Pedig titok-
ban odasandít mindenki, a kinek monumentális épüle-
teket, beltereket kell megalkotnia, mert az egész művészet-
történelem fonalán nem akadunk egy stílusra sem, a 
mely oly kiváló értelemben vett térképző irányzat volna, 
mint épen a barokk. 

Az irodalomban is megindult a mozgalom, a mely 
a barokk művészetet fel akarja szabadítani az akadé-
mikus lenézés nyűge alól. Már Burckhardt, a kinek 
szemében minden gyanús volt, a mi nem renaissance, 
művének (Cicerone) vége felé mind méltányosabban 
szól e stílusról. Munka közben fokról-fokra győződött 
meg értékes voltáról. Utána Janitschek, Wörmann, 
Strzygowski, Fraschetti, C. Gurlitt, Wölfflin, Dohme, 
Schmarsow foglalkoztak vele behatóbban. Legújabban 
pedig Riegl tette tanulmánya tárgyává, s az elhunyt 
tanár müvét hallgatói immár második kiadásban bocsát-
ják közre, a mi úgy a munka alapos voltát, mint a 
barokknak növekedőben levő értékét jelzi. 

Riegl munkája nem könnyű olvasmány, mint nem 
volt előbbi nagy jeles műve a késői antik iparművé-
szetről. De a mint ott egész új utat vágott s a szak-
emberek általános helyeslésével találkozott, úgy most 
sem jár taposott uton. Páratlan analizáló képessége bele-
lát a művészeti mozzanatok legfinomabb árnyalataiba ; 
kutató szelleme lehatol a kérdések gyökeréig ; föltaláló 
esze új összefüggéseket talál tárgyában. így a barokk 
ősatyjává Michelangelot teszi, bár érdekes, hogy még 
előtte is csodásan finom ideganalizist végez a renais-
sance művészetén, hogy a hajszálgyökereket is ki-
nyomozza. S meg lehetünk győződve, ha Riegl mondja, 
hogy itt rejlik valami, az nem mondva csinált dolog, 
nem a teória kedvéért mondja. így először megállapítja, 
miért nem rokonszenveznek főként a mai északi népek 
a barokkal. Szerinte leszámítva a jeles művészi erők 
hiányát, a melyben Olaszország duslálkodott, figyel-
men kívül hagyva az építészetben és szobrászatban 
délen az anyag nemes és monumentális voltát, északon 
pedig a hitvány, vályogvetésszerű művészetet, az idegen-
kedés lényege a lelki indulatok és a megfelelő testi 
mozdulatok közti viszony át nem értése. Az északi 
népeknél minél mélyebb az érzelem, annál bensőbbé 
válik, annál kevésbbé kíván külső nagyarányú kifeje-
zést. Ime Rembrandt : minél áhítatosabban imádkoznak 
emberei, annál nyugodtabb külsejűek, annál kevesebb 
a cselekmény, a testi mozdulat. A déli népeknél épen 
ellenkezőleg. A heves lelki indulatokat nagy gesztusok 
kisérik, a mi az embert első ottjártában kellemetlenül 

érinti; de mihelyt megismeri érzelmi életüknek hatal-
mas skáláját, megrendül vagy elámul bensőségükön és 
elementáris külső megnyilvánulásukon. Az olasz művé-
szetben az érzelem és kifejezésmód egyenes arányban 
állanak, míg az északi ember vagy mérsékli magát, vagy 
magába mélyed : innét a meg nem értés. Ezen nem segít 
más, mint e nép lelkületének tanulmányozása s akkor 
néha magunk is déli elragadtatásba fogunk esni. Ehhez 
Róma a legalkalmasabb hely, a hol a nagylendiilelü 
érzelemvilágon is mindig uralkodik még az esztétikai 
érzék és a szellemi ellenőrzés. 

Azután kutatja a barokk eredetét, a melyet 1520 
köré tesz, midőn Michelangelo a firenzei Medici-sirokat 
és a Laurenziánát készíti. A lényeget az egységes 
felfogásban, szerkesztésben és áttekintésben keresi. 
A középkor művészetében az egyes részletek magukban 
érvényesülnek, magukban élnek; pontról-pontra letapo-
gatjuk s ezért nincsenek is olyan vaslogikával össze-
fűzve, mint a barokkban, a hol minden egységes szem-
pont szerint állíttatik be és a legszigorúbb alárendelt-
ség uralkodik távlati szempontból. Ezt különösen ki 
kell emelnünk, ne hogy Riegl értelmezése íélreértessék. 
Nem a középkor szerkezeti egysége, egymásból való 
kinövése, összekapcsolódás az elhatározó pont, hanem 
a néző szubjektív látási pontja, a mely vaspántokkal 
összetartva kivánja látni az egész épületet és minden 
belső elemét. Azután kemény filozófiai és technikai 
kutatást végez, míg ezen külső hatást eszközlő össze-
tevők minuciózus —• mondjuk — vi vi székei óját elvégzi. 
Szinte szédületesen gazdag lajstromát adja a barokk-
művészet hatáseszközeinek : távlati bemélyedés az abszo-
lút sík helyébe; szimmetrikus alárendeltség; az árnyék-
nak tudatos fokozása; a rotálás érzékének emelése; az 
érzelem felülkerekedése az akaraton ; az érzelem túl-
súlya; a meztelennek kultusza; a különféle testrészek-
nek különféle síkokban való elhelyezése ; indokolt, de 
céltalan mozdulatok ; az oszlopoknak felszabadítása 
szerkezeti helyzetükből ; optikus távlati beállítás ; szub-
jektív szempontból való szerkesztés ; légtávlat ; a hom-
lokzatnak eminens szerepe; a falnak, mint szerkezeti 
elemnek eltávolítása, esetleg elrejtése ; templomtornyok 
visszatérése; hosszanti templomok felkapása; az épület-
tagoknak kiugrása az egyenes síkból. Minden egyes 
tételéhez pazar adathalmaz áll rendelkezésére ; figyel-
mét nem kerüli el egyetlen műemlék sem. Sőt, hogy 
tárgyát minden oldalról megvilágítsa, nem szorítkozik 
csak Róma területére, de azért nem kalandozik el, 
hanem folyton l'entartja az összekötő eszmei kapcsola-
tot és céltudatos adatgyűjtést tárgyának bizonyítására. 
S midőn a barokk építészeten, szobrászaton és festésze-
ten a kezdő stádiumokon átvezetett, gazdag adathalmazt, 
szertelen sok részlettanulmányt halmozott össze, a mely 
készen várja azt a zseniális szintétikus tehetséget, a ki 
mindezt bele fogja illeszteni a barokk-kor egészét fel-
ölelő méltányos feldolgozásba. Mert Riegl munkája nem 
akar bevégzett tökéletességű és lezárt tanulmány lenni. 
Gyűjtőmunkája oly gazdag, hogy egyenletes feldolgozá-
sát még nem végezhette el. A halál megakadályozta 
munkájában. Ám iskolájának gazdag hagyatékot hagyott, 
mely remélhetőleg nem is fog késni az átöröklött kin-
cset növelni, feldolgozni és a gyakorlati életre nézve 
gyümölcsözővé tenni. Mert a barokk nem történelmi 
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mult csupán, hanem az új elet számára nagy hord-
erejű alapeszmék birtokosa. Különösen az egyházi mű-
vészet remélhet tőle még sokat, bármennyire is lebecsül-
jék még ez idő szerint. De fel fog neki virradni, mert 
a gyakorlati életből fakadt, bár sok szertelenség kisérte. 
Mindenesetre nem szolgai másolást értünk és várunk, 
hanem a művészi lelkek megtermékenyítését elvi ele-
mek állal: Az van Riegl művében lúlgazdagon. 

Fieber Henrik. 

Levél a szerkesztőhöz. 
Nagyságos Szerkesztő Úr! Ä mult hó elején tar-

totta meg a katholikus Sajtóegyesület II. közgyűlését. 
Amolyan betekintés ez a mi szellemi fegyvertárunkba. 
De bizony betekintés a jövőnkbe is. Hiszen a milyen 
a fegyver, olyan a küzdelem. A sakk-játszma 
sem az utolsó húzással dől el. Már akkor dőlt el, a 
mikor az egyik fél oly előnyökhöz jutott, a melyeket 
a másik többé ellensúlyozni nem vala képes. IIa 
erre gondolunk, nem fogjuk rózsásnak képzelni a 
jövőt. Ne ámítsuk magunka t ! Amíg sajtónk nincs, 
jövőnk sem lehet. A sajtónk sorsa a mi sorsunk. 
Annyit ér a katona, a mennyit a fegyvere ér. Jó a 
sajtónk, mondják tán egyesek, s elfelejtik, hogy az 
elleneinké mennyivel jobb. Erős a sa j tónk? Jó, ezt 
is megengedem, bár állítani nem merem. Ám ne 
feledjük, hogy még az erősnek is van egy ellenfele: 
az — erősebb. Hiszen törvény, hogy az erősebbnek 
győznie kell. A győzelmet tehát mi jogon remél jük? 

1844-ben Krakkóban zsinatra jöttek össze a 
zsidók. Arról volt szó, hogy az «árva» népet mikép 
lehetne vezérszerephez juttatni. Ahány fej, annyi 
volt ott is a vélemény. Míg nem feláll Monteliore 
Mózes, a nagynevű angolországi zsidó s kiadja a 
jelszót : Kerítsük hata lmunkba a sajtói s miénk lesz 
a hatalom. — S hogy mennyire igaza volt, bizo-
nyítják a következmények. S csodálatos! Ezt mi 
látjuk. Erezzük a jelszó nyomását. És okulni ra j ta 
nem tudunk. No, annál jobban aknázzák ki elle-
ncink. 

«A zsidó leleményesség, kulturáltság és szün-
telen haladni akarás azonnal felismerte a sajtónak 
óriási jelentőségét és az első nagy hirlapvállalkozá-
sokat a zsidó tőke, a zsidó szellemi erő teremtette 
m e g . . . Egymásután alakultak a hírlapok s min-
denütt a zsidó vállalkozási kedvé a főszerep és a 
túlnyomó kockázat». Ezt egy zsidó lap írja.1 És 
ugyanezt í rhatná a szabadkőmívesség, a szociál-
demokrácia s az egyház ellenségei sorra mind. Ezek-
nek van sajtójuk. Van akkora, hogy szinte «közön-
bössé kezd lenni előttünk, ha egy-két orgánummal 
növekszik», túlsúlya úgy is biztosítva van. 

Hogyan születik elleneink táborában a sajtó, 
arra csak két példát hozok fel. Tanúi vagyunk 

1 «Szombat» A legújabb zsidó szépirodalmi hetilap, ápr. 
számában, «A zsidó sajtó» cimű cikkében. 

mindkettőnek. Mindakettő ránk pirít nagyon. Eötvös-
páholy testvérei összejönnek Bálint Lajos nagy-
mesterük lakásán. Egy napilap alapításáról van szó. 
Sokat tanácskoznak? Nem! Nyomban alakítanak 
egy részvénytársaságot «félmillió alaptőkével.» Csak 
azt kötik ki, hogy a részvények a testvérek kezén 
maradjanak. Egyszersmind pályázatul a lap címére 
kitűznek 200 K-át. S a még csak meg sem jelent 
lapnak már is szereznek 2400 törzselőfizetőt.1 Ez 
történt j anuá r havában s márciusban már meglett 
a l ap : a «Világ.» — Egy más alkalommal pedig 
egy klub társasága óhajtott lapot. Pénz kellett hozzá. 
Meglett egy pár perc alatt. Öt ember adta össze : 
Tisza István gróf 200,000 K, Herzog Péter 100.000 K, 
Guttmann 100.000 K, Elek Pál 50.000 K, Volfner 
Tivadar 50.000 K. Összesen 500.000 K, azaz fél-
millió korona. Ily szinte hihetetlen módon született 
m e g : «Az Újság» amelynek Gajári lett szerkesztője. 

Katholikusok! így születik a — nem kath. lap. 
Mekkora iróniája ez a mi tehetetlenségünknek. A mit 
nem tud megtenni 9 millió katholikus, azt játszva 
leszi meg 5 ember. Amit a katholikusok nem tud-
nak megtenni éveken át, megteszik másutt, öten, 
egy pillanat alatt. Az irigyelt nagy egyházi vagyon-
ból a katholikus sajtóalapra nem lelik, de másutt 
öt embernek a privátvagyonból könnyedén telik ki.2 

Másutt lázasan dolgoznak bukásunkon, mi vona-
kodunk védekezni, ha kérdezem miért, a zsidók 
«Szombat»-ja nyugodtan vágja ki a feleletet. «Ehhez 
szív kell s áldozatkézség, ezekkel a keresztény eré-
nyekkel pedig csak a zsidóság rendelkezik.» Keserű 
felelet, de rászolgáltunk. 

Meg is van ennek az eredménye. A katholikus 
sajtó egy sziget lett az idegen sajtó hullámzó, vad 
tengerében. Amerre megyek, mindenütt idegen sajtó. 
Olt van az a keresztény családokban. Ott van a 
katholikus házakban sorra mind. Igen, ott van még 
a jó katholikus ot thonokban is. Többet mondok : 
ott van az még a katholikus papság asztalán is 
bőven. Nem merném kimondani, lia nem ismernék 
személyesen több oly papot, akik mindössze egy-
két újságot hozatnak s az se — katholikus.3 

Ennek a szomorú ténynek szomorú következ-
ményeit könnyű belátni. Amint terjed a katholikuselle-
nes sajtó, úgy ter jed szelleme. Nem egyszerre, de 
cseppenként. 

Kétféle a sajtó, a mely fenyeget. Az egyik szen-

1 Symbolikus Nagypáholy hivatalos közlönyének, a 
«Keletnek», ez évi január hó 15.-Í számában. 

2 Van a dologban egy kis különbség. Annak az öt 
embernek busásan meghozza a «sajtó» a befektetett töke 
kamatait, hatalmának, földi érdekeinek közvetetlen emelésé-
vel; nálunk az elvek szolgálata nem ilyen hatással jár. Ott 
privát emberek is eszmélnek, nálunk meg minden áldozatot 
az egy «egyházi vagyonra» tolnak, míg uraink lovakat futtatnak. 

Szerk. 
3 No lássa, itt mutatott rá a megmunkálandó talajra, 

mely nélkül nem terem a — kath. sajtó. Szerk. 
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vedéllyel, a másik finom számítással támad ellenünk. 
Legtöbben az elsőtől félnek, de fel sem veszik a 
másikat. Nagy tévedés, az utóbbi veszedelmesebb. 
A szenvedélyes támadás felizgathat, szilhát gyűlöletet 
ellenünk egészen a fanatizálásig, de csak a — tudat-
lanoknál, s azoknál, akik amúgy is elleneink. Bennün-
ket ellenben védelemre s önérzetre tanít jogtalan 
támadásaival. A mennyit árt, használ is annyit. De a 
másik annál veszedelmesebb, mert a szeretet és 
igazság köpönyegét ölti magára. S csak a legélesebb 
szem veheti észre, hogy álnok a köpönyege. Abel 
Henrik, a hires bécsi jézustársasági atya 1894-ben a 
nagyböjti szent beszédei egyikében óva inti a bécsi-
eket attól a sajtótól, a mely «szebbnél szebb» szavak-
kal ír egyik-másik egyházi szónok beszédjéről, 
fényesen sikerült egyházi ünnepélyről, zenés miséről, 
egyházi énekről, stb., de más cikkeiben annál jobban 
támadja meggyőződésüket, erkölcsi felfogásukat. 
S igaza volt. Ez simogat, hogy annál jobban üthessen. 
Édesen adja be a mérget, hogy annál szivesebben 
vegyük be. Ez a sajtó igazi orvtámadása. Hízelegve 
ír rólunk, csak azért, hogy megnyerje bizalmunkat, 
csak azért, hogy gyanútlanul, jóakarattal olvasva 
cikkeit, fejtegetéseit, annál szivesebben fogadjuk el 
idegen felfogását, idegen erkölcseit, idegen szellemét. 
Oly ügyes számítás, a mely biztosan célt ér. Megejti 
még legjobbjainkat is. 

Hogy mennyire helyes ez a következtetés, az 
élet maga mutat ja meg. Hányszor találkozunk em-
berekkel, a kik bizonyos büszkeséggel vallják magu-
kat j ó katholikusoknak. S lia nézzük tetteiket, az 
minden, csak nem katholikus. Szellemesen jegyezte 
meg valaki, hogy az ilyen «jó katholikus» és katho-
likus között csak olyan a külömbség, mint a madá r 
és a «jómadár» között. Helyes megjegyzés! De 
mennyiben ? annyiban csupán, hogy a mi jó katho-
likusaink sem gondolkodnak katholikusan. Mert eze-
ket képmutatással vádolnunk nem szabad. Ezek 
javarészt igenis őszintén beszélnek. Ok meg vannak 
győződve, bogy jó katholikusok. Azok is akarnak 
lenni. Úgy is akarják, hogy az egész családjuk az 
legyen. A hiba ott van, hogy nekik hamis fogalmuk 
van a katholicizmusról. Olyat tartanak katholiciz-
musnak, ami nem az. Nem veszik észre, hogy az 
idegen sajtó elnevelte őket. Belőle idegen tant 
tanultak, s idegen meggyőződést sajátítottak el, és 
azt gondolják, hogy így néz ki az «eszményi katho-
licizmus.» Nem számolnak vele, hogy egy idegen 
iskolában tanulni nem lehet. Idegen hit és erkölcs-
tanból csak idegen hitet és erkölcsöt lehet meríteni. 
Kezdetben bánt a hamis szemüveg, de könnyen 
szokjuk meg, lia használjuk nap-nap után. S a végén? 
Azt hisszük erősen, hogy amint a szemüvegünk 
mutat ja , úgy néz ki a világ. 

«Hányszor látjuk, hogy némely papok is az 
egyházi irányt semmibe sem veszik és oly politikai 
állást foglalnak, a mely az egyházzal homlokegyenest 

ellenkezik,» — így panaszkodik joggal Zichy Nándor 
gróf,1 Ezt az állapotot is az újságolvasásból lehet 
származtatni. Kóza György. 

1 Religio, 1910. május 8. 

11. Graz. Csakis egyetemi hallgatóknak szól. 
I). B u d a p e s t . Az iskola csakis a tudományos theologiát 

ismeri. Feltűnő ugye, hogy újabban ezt a szót különösen és 
bizonyos hangsúlyozással kezdik emlegetni, a többi közt 
Harnack is. Eddig ezt magától értetődőnek vettük. Kérem, 
ne tévessze meg a dolog : jedes darum hat sein warum. Ma 
ez alá a csillogó név alá bizonyos kisajátítással a raciona-
lisztikus theologia bújik, mely evangéliumi mázzal vonja be 
magát, valójában pedig a saját észelveirc, Kant filozófiájára 
(immanencia) építi föl «theologiai» rendszerét s nem a ki-
nyilatkoztatott elvekre, nem Jézusra, az Isten fiára, mint a 
katholikus theologia teszi. Alapelvekben tehát s nem a 
tudományos módszerben van köztük a különbség és mégis 
ö kezdi magát nagy ostentatióval «tudományosnak» nevezni. 
Látszik, hogy a farizeusok faja csak nem akar kimúlni s 
mindig sikerül neki balekokat fogni. 

N. B u d a p e s t . Mende-monda az egész, mint sok egyéb, 
a mit a trónörökösről, a magyaroktól való idegenkedéséről, 
az ország kerüléséről stb. beavatatlrnul mesélnek. Marschall 
püspök azért nem lett Gruscha érsek koadjutora, mivel 70 
éves. A szentszék ugyanis ujabban, a mai idő igényeire 
való tekintetből, nem szeret püspöki székekre öreg, intensiv 
tevékenységre már nem képes férfiakat kinevezni. Tehát a 
bécsi dispozicio Róma óhaja szerint történt. 

A. IVagynyárad. Pohle : Lehrbuch der Dogniatik. Pader-
born. 1908. 3. kötet. Jó könyv, a mai színvonalon. 

F. K ó m a . Igaza van, a «Hochland» áprilisi száma 
foglalkozik vele oly módon, a mi tényleg félreértésre ad 
alkalmat. Érthetetlen az egészben az intellcktualizmusnak 
és a voluntarizmusnak az a sajátszerű szembeállítása, mely 
az ember lelkiműködésének nem felel meg, mely inkább a 
«nihil volitum, nisi praecognitum»-ban fejeződik ki s az 
erény gyakorlatát a megelőző észbeli ismeretek szerint 
tételezi fel. P. úr ott úgy látszik megint nem jó contextusba 
került, mert lehetetlen, hogy olyasminek tartsa a dogmát, 
«das wir als lebende und ganz konkret erfassbare Wahrheit 
in uns tragen», vagy hogy a Szentháromságról, a megteste-
sülésről úgy gondolkozzék : «wir geraten aus einer Schwierig-
keit in die andere, wenn wir versuchen diese Geheimnisse 
in Begriffe zu fassen, anstatt sie zu erleben», mert hiszen 
ész nélkül, ismeret nélkül semmit se lehet «átélni»-, hanem 
ellenkezőleg érzésünk, cselekvésünk ismereteink foka szerint 
igazodik. Majd talán igyekezni fog érthetőbbé és kevésbbé 
félreérthetővé tenni magát, hiszen az igazi művész ilyen. 

TARTALOM. A Szent Szív tiszteletéről. (Dogmatikai 
szempontból.) Hanauer István dr.-tól. — Hofbauer sz. 
Kelemen élete. III. Breznay Béla dr.-tól. — A japáni kath. 
missiók és a kath. világszövetség. II. (Vége.) Velics Antal 
dr.-tól. - Az egyéniség kérdése az újabb irodalomban. 
III. (Vége.) Trikál József dr.-tól. — Egyházi világkrónika. 
—y —la-tói. — Irodalom. Dreisziger: A kalocsai érsek-
megyei lóm. kath. tanító-egyesületek 1909. évi Érte-
sítője. T-n-töl. — Riegl : Die Entstehung der Barockkunst 
in Rom. Fieber Henriktől. — Levél a szerkesztőhöz. 
(Ismét csak a kath. sajtóról !) Kóza Györyytöl. — 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 2b. 
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Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 
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Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

K12- D U D E K J Á N O S dr. 
6* KGYETKMI TANÁK 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

Jlz új naptár. 
Az utóbbi időben nagyobb és nagyobb mértékben 

lép előtérbe a naptár-egyesítés kísérlete; a római és 
görőg-katholikus szertartásuak részéről megindult a 
törekvés, hogy kijavítsák az e téren történt hibákat. 
E szép munka nemcsak dicséretre méltó, de szük-
séges is, tekintettel azon bajok elkerülésére, a 
melyeket e hibák előidéztek. 

E törekvés célja elsősorban vallási, de minden 
más téren is meghozná azért a maga gyümölcsét. 

Természetesen a két szertartás közelebb hozása 
a fő. Azonban a Gergely-naptár ellen is merülnek 
föl észrevételek, a melyek az évszázados naptár t 
alapos reformálásnak szeretnék alávetni. A reformot 
sürgeti a kereskedelem, az iskola, az állam, a társa-
dalmi berendezkedés, sőt maga a vallás is, mivel a 
helyes átalakítás csak mindenkinek javára fog válni. 
Azért örömmel vettük a hírt, hogy e téren már meg 
is indult az úttörő munka. Bár nem hivatalosan, de 
egyik külföldi lap közlése szerint maga Szentatyánk, 
X. Pius pápa, vette kezébe a reform ügyét s a jún ius-
ban Londonban összeülő kereskedelmi kamara elé ter-
jesztette az ügyet, miután szeretnék az új naptárt 
m á r 1911. j a n u á r 1-én életbe léptetni. 

A terv egész ter jedelmében a következő: a 365 
napos év 4 évszakra oszlik föl, minden évnegyedben 
lesz 91 nap, azaz 13 hét, összesen 364 nap. Minden 
évnegyed 3 hónap ja közül az első kettő 30, a har -
madik 31 napos lesz. Az év utolsó, vagyis 365-ik 
napja pedig dá tum nélküli újév napja lesz. Minden 
negyedik évben a szökő év 366-ik napja nem feb-
ruárban, hanem június 30. és júl ius 1 között, szintén 
mint dá tum nélküli nap. 

E reform révén február teljes hónap lesz, az 
egyes évszakok között pedig egyenlő lesz a napok 
száma. Hogy az átalakítás teljes legyen, szükséges, 
hogy minden évszakban a megfelelő hónapok egyes 
napjai a hét ugyanazon napjára essenek, ez meg-
valósítható m á r a következő 1911. évben, a melyben 
j a n u á r 1 vasárnapra esik. Az újév napja e szerint 
mindig vasárnapra esnék, a melyet nem vasárnapnak, 
hanem egyszerűen «újév napjának» neveznének, ja-
nuár elseje pedig hétfőre, minden évszak utolsó napja s 

így Szilveszter napja szintén vasárnapra esnék. Január , 
április, júl ius és október elseje mindig hétfőn lesz; 
február, május, augusztus és november elseje pedig 
kedden. 

Minden évnegyed beosztása a következő lesz : 

Január 
Hétfő 1 - 8 - 1 5 - 2 2 — 2 9 
Kedd 2-9—16—23-30 

Február 
6—13—20—27 
7-14—21-28 

Szerda 3-10—17—24 1-8—15—22—29 
Csütörtök 4-11-18—25 2 - 9 - 1 6 - 2 3 — 3 0 
Péntek 5-12-19—26 
Szombat 6-13—20-27 
Vasárnap 7—14—21—28 

Március 
4-11-18—25 
5-12—19—26 
6-13-20—27 
7-14-21—28 

3-10—17-24 1-8-15—22—29 
4-11—18—25 2 - 9 - 1 6 - 2 3 — 3 0 
5-12—19-26 3—10—17—24-31 

Felesleges bizonyítani, milyen előnyös és hasznos 
lesz e naptár a kereskedelmi, a nyilvános s a családi 
életre. Minden iskolás gyermek könnyen megjegyez-
heti a hónapok egyes napjai a hét melyik napjára 
esnek. 

Húsvét nap jának elhelyezése okoz egy kis nehéz-
séget. Húsvét ünnepe március 22. és április 25. között 
változik, a közép április 8. E nap az új naptár szerint 
hétfőre esnék, a mi lehetetlen. Vegyük a legközelebbi 
napot, április 7-ikét. E szerint húsvét ünnepe valóban 
azon napok egyikére esnék, a melyeken Krisztus Urunk 
kínszenvedése és feltámadása történt. Egyesek szá-
mítása szerint az Üdvözítő halála április 7-ére esett, 
így húsvét a lehelő legmegfelelőbb napra esnék. 
E nap az ú j naptárban április 7., vasárnap. 

A naptár-átalakítás eme terve nagyon szép, nagy 
előnnyel is jár , de nem zárkózhatunk el árnyoldalai 
előtt s em; miként jelöljük a dá tum nélküli napokra 
eső születéseket, halálozásokat s más fontos esemé-
nyeket? Ha húsvét április 7-én lesz, miért nem 
teszik a karácsonyt is vasárnapra, hiszen e változ-
tatást is meg lehet most t enn i? Nehézséget okozna 
az is, hogy az újév elsejét köznappá tennék, nehezen 
szokná meg a köznép, a mely egész életén át ünnepelt 
e napon, bár ezt az utókor m á r nem venné észre. 

Ha vasárnapra helyezzük karácsony ünnepét, 
akor a régi beosztás mellett a következő változtatást 
kellene alkalmazni : j anuá r elseje vasárnapra esnék, 
a többi napok rendesen; minden évben a 365-ik 
napot dátum nélkül az év valamelyik első hónapja 
végére kellene tenni, a négy évenkint ismétlődő 
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366-ik napot pedig az év második felébe lehetne 
közbeszúrni, lehetne e két hónap : február és no-
vember. A dátum nélküli nap elhelyezése a következő : 

Február : 
Kedd 29. 
Szerda 30. 
Szökőnap 31. 
Csütörtök 1. 
Péntek 2. 
Ily módon az ünnepek száma kisebbednék, a 

nélkül, hogy csorbát szenvedne. 
Szükség van reformálásra s reméljük, hogy 

szentséges Atyánk, X. Pius, a ki minden tettében 
alattvalói javát és jólétét tartva szem előtt, munkál -
kodik érdekünkben, minden lehetőt megtesz, hogy a 
szükséges reformokat — e téren — megejtse. 

By I). 

Hofbauer sz. Ideiemen Mária bitvalló élete 
fóbb vonásaiban feltüntetve. <iv.) 

Bámulatos valóban, a mindig jobbra és legjobbra 
siető törekvés szentünknek egész életén át. Ez a szerze-
tesi élet igazi életesszenciája. A hol ez hiányzik, ott 
okvetlenül hanyatlásnak kell beállnia. A hol ez meg-
van, biztos az intézeten belül a haladás, azonkívül a 
hódítás, vagyis Krisztus egyházának, az Isten dicső-
ségének győzelmes térfoglalása. Eszeágában sem volt 
szentünknek hírnévre gondolni és törekedni ; és mégis 
az ő hittani iskolájának csakhamar nagy hire ment 
messze földön. Róma, Lengyelország, Németország 
és Svájc papi köreiben mint mintaintézetet emleget-
ték sokáig Hofbauer atya hittani iskoláját. Litta ér-
sek, varsói nuntius, kit már említettünk, ezt írta 
Blajucci rendfőnöknek Bómába : «Az itteni (varsói) 
egyházmegye főpásztora arról biztosított engem, hogy 
liions. Liguori (akkor még csak így nevezték) fiai, 
vagyis a bennoniták, a mint itt őket nevezik, m i n -
den papjelöltek közt, kik fölszentelés előtt vizsgálatot 
tesznek, mindig a legtanultabbakul tűnnek ki».1 És 
Krementz bibornok, mint kölni érsek, ermlandi 
püspökkorára visszatekintőleg (még 1877-ben ott 
volt) azt tanúsította, hogy több papot ismert ermlandi 
egyházmegyéjében, kik áldásosán működtek s kiken 
meglátszott, hogy Holbauer iskolájából kerültek ki.2 

Tiz évig tanított intézetében szentünk hit tudományt. 

Mikor aztán óriási mértékben megnövekedett 
más irányú tevékenysége a tanítást személyére nézve 
lehetetlenné tette, ifjú papnövendékeivel korántsem 
szűnt meg törődni és foglalkozni. Éber figyelemmel 
kisérte intézetében valamint a tanítást, úgy a tanu-
lást is. De nem elégedett meg az ily egyetemle-

1 Innerkofler, Ilaringer nyomán, 143. 1. A varsói püspök 
oly nagyra becsülte a redemtoristák varsói hittani intézetét, 
hogy abból Hübl atyát egyházmegyei prosynodalis vizsgálóvá 
nevezte ki, kinek szavazatát döntőnek tartotta. U. o. 148. 1. 

2 Ugyanaz, Lubienski nyomán, u. o. 

ges felügyelettel, hanem érdeklődött külön-külön 
mindenki iránt s foglalkozott intézete minden nö-
vendékével személyenkint. Ha kiment az intézetből, 
nem sétára, mert ezt nem ismerte, hanem kötelessé-
gei valamelyikének teljesítésére, mindig vitt magával 
növendéket, alkalomadtán többet is, s útközben töb-
bet lehetett tőle tanulni egy óra alatt, mint könyvből 
hónapokig. Énekkedvelő természetét ekkor sem ta-
gadta meg szentünk. Bement növendékeivel valamely 
templomba és énekekkel köszöntötték a mennyország 
királynéját, az édes jó anyát, a szép szűz Máriát. 
Minthogy növendékei közöl nem mindegyik maradt 
meg szerzetesnek, hanem többen kiléptek és vagy 
világi vagy egyházi pályára vitték ki magukkal Hof-
bauer nagyratörő szellemét, elképzelhető, mily nieny-
nyei áldás kezdett kiáradni a bennoniták papnevelő 
intézetéből Lengyelországra és onnan messze földre. 

Láttuk, a rend tagjainak szaporítására és neve-
lésére mit tett Hofbauer atya. Most lássuk, mit tett, s 
hogyan tette, a mit tett, rendjének Németországban 
és Svájcban való meggyökereztetésére. Hofbauer 
Kelemen atya kénytelen volt belátni, hogy Lengyel-
országban, hol a szó teljes értelmében semmirevalónak 
mondható Poniatowski-kormány kapcsán kegyetlen 
orosz invázió, m a j d rideg porosz filozófia és bürokrácia, 
végül Napoleon személyében maga az egyházat vérbe 
fojtani kész francia forradalom vette át az uralkodást, 
neki és rendjének nem lehet tartós maradása. De azt is 
szem előtt kell itt tar tanunk, hogy szentünknek első és 
főfeladata, a mint m á r jeleztük, az volt, hogy rendjét 
Ausztriában, Németországban és Svájcban elterjessze. 
A varsói apostolság csak kisegítő, előkészítő ál lomás 
volt erre a főcélra való törekvésében. Nem hiába 
hasonlította szentünket Zacharias Werne r nagy Na-
póleonhoz tehetségére nézve. Ez a két kor társ nagy 
ész mellett rengeteg akaraterővel, de még nagyobb 
taktikai tapintattal rendelkezett. A kettő között si-
kerre nézve az a különbség, hogy míg Napoleon 
rengeteg lehetetlenségnek lehetségessé tevése, sől 
fényes diadalmakra emelése után csúfos tehetetlen-
ségének penészében volt kénytelen megfuladni ter-
veivel együtt, Hofbauer atya élete szintén lehetetlen-
ségekkel való szüntelen diadalmas küzdésben folyt 
le ugyan, mint Napoleoné, de az ő halála nem úgy, 
mint Napoleonnál történt, sírjává lett terveinek, a 
hol azok elporladtak, hanem rendje felvirágzásának 
termékeny talajává szélesült ki mindenütt , a hol szen-
tünk szerzetesrendjét meggyökereztetni akar ta : Bécs-
ben, Ausztriában, Németországban, Svájcban, 

Hofbauer atya, mikor Varsóban ütvén fel elüljárói 
parancsára sátorát, onnan kiindulva apostolkodott 
Lengyelország javára, tulajdonképen oly munká t vég-
zett, mely más közönséges embersorból való ember-
nek ket tő-háromnak is sok volna. A varsói pasztorá-
ció, a mint az eddigiekből láthatjuk s a mint tüzete-
sebben is látni fogjuk, valóságos óriási arányú pasz-
toráció volt. E mellett szentünk rendje terjesztésének 
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ügyében annyifelé érdeklődön és foglalatoskodott, sőt 
j á r t és kelt is, hogy az ember csodálkozni kénytelen, 
hogyan végezhetett egy ember egyszerre annyi munkát . 
Az 1795-ik év ősze egy ily rendterjesztő úton mutat ja be 
szentünket. Prágából, Csehországból szept. 15-én kelt 
egy levele Blasucci rendfőnökhöz, melyben elmondja, 
hogy miért jött Varsóból P rágába? Hogy fogadalmát 
teljesítse, melyet akkor tett, mikor az oroszok a 
varsói Prága nevű fellegvárat ostromolták, tüzet 
szórva bombáikból Varsó városára s ebben a szent 
Bennó-intézetre is, melyben azonban csodálatos-
képen semmi kár sem esett. Utjának, szerinte, a ve-
szedelemből való kiszabadulásra tett fogadalom telje-
sítése csak mellékcélja volt. Mint főcél előtte ezúttal is a 
rend terjesztésének ügye lebegett. Elmondta rendfőnö-
kének, hogy, a «varsói nuntius buzdításával», a kon-
stanci egyházmegyébe akar menn i ; két rendi kispapot 
visz magával, a kiket föl akar szenteltetni;1 útközben 
he fog térni a lindaui préposthoz is, a ki arra buz-
dította, hogy ebben (a konstanci) egyházmegyében 
alapítson házat. Litta nunt ius ajánló leveleket adott 
neki a konstanci egyetemes helynökhöz és a lindaui 
préposthoz. íme az uti terv és annak célja. 

Prágából szentünk egyenesen Lindauba utazott. 
Iliibl atyát, a ki a prágai zarándoklaton vele volt, 
visszaküldte Varsóba. Szentünk erről a rendterjesztő 
útjáról csak annyit tudni, hogy megfordult Német-
országban és Svájcban, de rendház alapítására nem 
kei ült a sor ezúttal. Svájcban Gravina nuntiust, a ki 
tu la jdonképeni szerzője volt szentünk konstanci 
utazásának, a francia forradalom betört hadai Luzern-
ben elfogták és Franciaországba magukkal elhurcol-
ták. Az idők ezen a vidéken szerzetesrendház alapí-
tására kedvezőtlenek valának. Hofbauer Kelemen 
atya tehát elhatározta, hogy visszatér Varsóba. Bécset 
út jába ejtvén tisztelgett az ottani nuntiusnál. Ez 
figyelmeztette szentünket, hogy a st-pölteni püspök-
nek, Hohenwarth Zsigmond grófnak, a ki a Jézus-
társaságból való pap volt előbb és most első főpapi 
ellenlábasa a jozefinizmusnak, terve van Hofbauer 
atyával, a menynyiben St-Pöltenben papnevelőt akar 
tábori papok számára az ő vezetése alatt alapítani. 
Dugába dőlt ez a terv is. A jozefinizmus generalis 
szemináriumai mellett más papnevelő intézetet nem 
volt ha j landó megtűrni.2 Ugyancsak Bécsben, a hol 
szentünk vágyainak célpontja rejlett, Hofbauer atya 
összeköttetéseket kezdett ápolni az olasz papoktól 
gondozott minori ták templomával és dr. Franz 
Schmiddel, «alumnats-spirituál»-lal, a ki később 
szentünknek Bécsben gyóntató atyja lett. Ezt az egy-
házi férfiút, szentünk rendfőnökéhez írt 1795-iki 
levelében nagyon megdicséri. «Est noster magnus 

1 Szentünknek, mint vikáriusnak, kiváltsága volt az apos-
toli szentszéktől, hogy kispapjait azzal a főpappal szentel-
lethette föl, a kivel jónak látta. 

3 «Ilinc — írja szentünk 1795. nov. 23-án Znaimból — 
remisimus negotium, usque meliora tempóra advenerint». 

benefactor», mond ja róla és azt kéri számára, hogy 
keresztek, olvasók, szent tárgyak megáldására fel-
hatalmazást küldjenek neki.1 

Hofbauer atya tehát Varsóba tért vissza. Már 
1795. december 18-án és 26-án Varsóból ír leve-
let rendfőnökének. Ez utóbbiban védeni volt 
kénytelen szentünk magát és működését olasz 
rendtársa inak sajátságos maradias gondolkodása és 
irígykedése ellen.2 Azt mondták, hogy elhagyta Varsót, 
mert «hazájá»-ban óhajtott szabadságot és «egyéb 
jókat» élvezni. Fogalmuk sem volt arról, hogy Morva-
országtól mily messze üt van Svájcig.3 Ók, a kik két 
órai sétára m á r inget szoktak váltani, nem tudták 
elképzelni, mily izzasztó apostoli munka volt szen-
tünknél minden utazás. Boldog nápolyiak! Közönsé-
ges emberektől nem lehet egyebet várni, mint gán-
csoskodást és akadékoskodást nagy emberek útjában, 
kiket megérteni nem tudnak. 

1797-ben ú j ra uton találjuk Hofbauer atyát Né-
metországban. Valószínű, hogy ezúttal a müncheni 
nunc iush iv ta el Varsóból. Annyi tény, hogy ez alka-
lommal találkozott Michael Sailerrel, a Morális és 
Pastoralis híres dillingeni tanárával, a ki nagybecsű 
személyisége dacára az álmisztikusokkal való barát-
kozása miatt tanszékét elvesztette és magánéletbe 
vonult vissza. A müncheni nuntius, űgy látszik, azért 
hivta el szentünket Varsóból, hogy Sailert jobb gon-
dolkozásra térítse. A terv azonban ezúttal nem sike-
rült. Szentünk egy fél óráig sem tudta kiállni Sailer-
nél. Később is szigorú véleményt mondott róla. Witt-
mann regensburgi papneveidei alkormányzóval ellen-
ben ezen az uton meleg barátságot kötött.4 Visszafelé 
utaztában betért Nikolsburgba a piaristákhoz, a hon-
nan szülőföldjét Taszwitzot is meglátogatta és onnan 
három fiút vett magához, a kik redemtoristák akar-
tak lenni, köztük Hofbauer Ferencet, egyik unokatest-
vérét is. A szemfüles osztrák rendőrség azonban annyira 
óvta Hofbauer Kelemen atya szellemétől a Habsburgok 
örökös tartományait , hogy szentünket Krakóban el-
fogta, elcsukta és a két idegen fiú szabadonbocsátá-
sára kényszerítette. Unokaöccsét magával vihette Var-
sóba, a hova azonban Krakóból nem szabadon, ha-
nem szökve távozott. így szokta szentünk magát az 
államomnipotencia zaklatásain túltenni, mikor azok 
már igazán csak bosszúságot vagy nevetséget voltak 
képesek kelteni. Ezt a fogását szentünknek a bécsi 
policia azonban sohasem tudta elfeledni. 

Ez alatt az idő alatt Lengyelországban és kör-
1 Innerkofler, 132. 1. 
2 Invidia etiam sanclos adussit. S. Ambrosius, Lib. de 

Joseph Patr. cap. 1. n. 4. 
3 Dilgskron, Lig. sz. Alfonz életének leírásában mondja 

ezekről a maradi nápolyiakról, hogy szerintök a Szicíliába 
való átrándulás már más világrészbe való utazás volt. 

4 Feltűnő, hogy szentünket kiválóságok szeretik felke-
resni, és a ki «mindenkinek mindene» lett, lassankint korá-
nak csaknem minden kiváló egyházi férfiával érintkezésbe 
került, a mint látni fogjuk. 
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nyékén egy percre sem szünetelt vagy hanyatlott a 
szent férfiú csodás hatású paszlorációja. 1797-ben 
m á r másfél év óta működtek a redemtoristák Mie-
tauban, hol azelőtt a jezsuiták litvániai rendtar to-
mányának egy rezidenciája volt, 4 osztályú gimná-
ziummal. Ugyancsak 1797-ben a lutkowkai plébánia 
aktái közt lehet nyomát találni annak, hogy ott is 
redemtorista atyák gondozták a plébániát. Szintén 
1797-ben Radzynimben, Varsó közelében, kolostort 
kapott Hofbauer atya rendje. Magában Varsóban a 
bennoniták 1796-ban egy második templomot és 
házat is gondozásba kaptak. Ez a «Szent Kereszt»-ről 
nevezett gyönyörű templom, melyet az időközben 
hatalomra jutott porosz kormány lutheránus hivatal-
nokai kedvéért el akart idegeníteni a kath. egyháztól. 
Varsó főpásztora azzal mentette meg, hogy házastól-
vagyonostól átadta a bennonitáknak. Mindenütt, a 
hol Hofbauer atya szerzetesei megjelentek, még évek 
multán is tündöklött a kiváló jó hatás. Prussinowski 
kanonok tanúsítja, hogy 60 év múlva kiüzetésök után 
Lengyelországban mindenütt , a hol az atyák működ-
tek, azon látszott meg jó hatásuk, hogy a hivek gyak-
rabban járultak, mint másutt, a szentségekhez.1 Szen-
tünk, nem lehet ezt elégszer ismételni, eucharisztikus, 
zsolozsmás, olvasós, processziószarándoklásokat végző 
és szervező pap volt abban az időben, midőn ezeket 
a dolgokat az il luminátusok és a jozefinizmus hires 
«józan egyszerűsége» ki nem állhatta és halálig ül-
dözte. 

De nemcsak a maga szerzete adott szentünknek 
gondot és munkát , más szerzetesrendek, férfi- ép úgy 
mint női szerzetesrendek, mohón fölkeresték, kikérték 
és igénybe vették Hofbauer atyának mindeneket uj já-
alkotó apostoli segítségét. 1788-ban Sobieski János 
király és neje, Mária Kazimíra, szent-Benedek-rendi 
apácáknak házat és kisded templomot építtetett Var-
sóban, közel a bennoniták telepéhez. Célja volt ez 
intézetnek az örökimrídrís. Ezek az áldott lelkű apá-
cák, kik oly közel laktak szent Benno templomá-
hoz, hogy az ottani prédikációkat otthonról hall-
gathatták végig, siettek felhasználni a nagy mennyei 
áldást, melyet nekik Hofbauer atya megjelenése Var-
sóban nyújtott s felkérték őt, hogy legyen nekik lelki 
vezérök. A mit szentünk, az eucharisztikus pap, mily 
örömmel tett meg, mindenki elképzelheti. Ugyanily 
tisztet töltött be szentünk ugyancsak Varsóban a 
Visitation-ról nevezett szaleziánáknál és a karme-
lita apácáknál, valamint az Ágoston-rendi apácáknál.2 

Hatása a férfi szerzetesrendekre sem maradt el. 
Akkor 15 férfi-kolostor volt Varsóban. 1800. jún ius 
12-én maga ír ja szentünk a varsói férfi szerzetes-
rendek szelleméről és működéséről : «A missiós 
atyákén (lazaristák) és a reformált ferenciekén 

1 Summ. a. 1870., p. 64. 
2 Szentünk boldoggá avatásánál több szentség hírében 

élő lelki leányának nyílt alkalma Ilofbauer atya életszentsé-
géről tanúbizonyságot tenni, Innerkofler 140—1. 

kívül minden más templomban hefenkint csak egy-
szer1 van prédikáció, és ezt is meglehetős értelmetlen 
módon tartják, szellem és tűz nélkül. Némely szer-
zetestestvérek Franciaországból, annak körülbelül 
már száz éve, rigorizmust hoztak magukkal és az 
embereket visszatartották a szentségektől. Ez nagy 
kárára volt a lelkeknek, mert épen a főváros nagyobi) 
plébániáinak egyikét gondozzák az illetők. Midőn 
azonban egyszer-másszor a mi prédikációinkat meg-
hallgatták, Isten segítségével rendszeröket elhagyták 
s elfogadták a mienket».2 

Időközben nagy háborúság indult meg szentünk 
és az ő szelleme ellen belülről is, kívülről is. A rend 
kebeléből egyik rendtársa, Passerai atya, a rend-
főnöknél azzal vádolta be szentünket, hogy «carattere 
t roppo rivo ed austero» vagyis túlságosan élénk és 
szigorú természetű lévén, a sok munka és iskolai 
tanítás mellett nem enged a rendtagoknak és a no-
viciusoknak elég időt nyugalomra, a világtól való 
elzárkózásra és elmélkedésre. Az atléta termetű 
férfiú francia-túlzásnak tartotta és nem birta erővel 
követni szentünk sokoldalúsága mellett mégis minden 
téren oly intenzív tevékenységét. Túlhaj tásnak nézte, 
a mi Hofbauerben emberfeletti, de szentünknek mégis 
oly illő és megfelelő volt a Szentléleknek benne ki-
áradt rendkívüli adományainál fogva. Passerai atya 
vádjai ellen Litta nuntius, a ki időközben bibornok 
lett, és maga szentünk védte meg magát. 

Litta bibornok levelében a rendfőnökhöz kifejti, 
hog}7 a mi a noviciátus békés elhelyezését illeti, 
hiszen Hofbauer atya épen azon töri magát, hogy 
valahol Németországban, Varsónál és Lengyelország-
nál békésebb helyen nyisson a rend növendékei szá-
mára hajlékot. Passerai atya feljelentéséről általában 
ezt irta Litta bibornok a rendfőnöknek : «Az ily 
jelentéseket csak vigyázattal lehet használni. Mert 
ha az írója a jelentésnek buzgósággal és ájtatosság-
gal telt férfiú is, ő mégis, tény, hogy francia. És fő-
tisztelendőséged jól tudja, hogy papjai is e nemzetnek 
abban a véleményben élnek, mely szerint mindent 
úgy kell tenni, a hogy Franciaországban történik, és 
igy ők idegen szokásokhoz nem tudnak simúlni». 
A Hofbauer atya lelkipásztori működésének óriási ará-
nyairól és annak képtelenségnek látszó részleteiről így 
nyilatkozott Litta b ibornok: «Én nem merném koc-
káztatni azt, bog}7 azt tanácsoljam az atyáknak (Var-
sóban), hagyják el az említett lelkipásztori gyakor-

1 Hofbauer atya nem nyugodott addig, mig a szent-Benno-
lemplomban mindennap (mondd : mindennap) négy szent-
beszéd nem volt, egy kateketikai oktatással kapcsolatban. 
Elképzelhetni, hogy ugyanott hány mise volt naponkint, és a 
gyónások mily számra rúgtak, mikor a gyónás egész nap 
folyt. Litta nuntius írja 1808. jan. 18-án Blasucci rendfőnök-
höz intézett levelében : «Kora reggeltől késő estig állandóan 
folyik a gyóntatás, prédikálás és a szentséggel való áldás. 
Nem túlzok». De erről az óriási arányú pasztorációról még 
tüzetesen is lesz szó. 

2 Az eucharisztikusát. Sapienti satis. 
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latoknak egyikét-másikát, mert én látom, mily gyü-
mölcsöt terem valamennyi ; én ellenkezőleg ily ta-
náccsal lépve fel, attól tartanék, liogv Isten akaratának 
szegülök ellen és az ő ügyének okozok kárt».1 Ime a 
világlátott egyházi fejedelemnek Ítélete arról, hogy 
a mi a buzgó és lelkes Passerai atya előtt Hofbauer 
atya tevékenységében túlfeszítésnek, emberfeletti 
fölöslegnek látszott, az — Isten akarata volt. 

Ami szentünk önvédelmét illeti, az szintén méltó 
volt önmagához s azokhoz a rendkívüli kegyelmek-
hez, melyekkel Isten őt elhalmozta. Levele a rend-
főnökhöz, mely 1800. jún. 12-én kelt, mélységes alá-
zatossággal és forró szeretettel, de egyúttal az igaz-
mondásnak oly erejével van megszerkesztve, hogy 
azok előtt a rendfőnöknek meg kellett hajolnia. A mi 
a sok prédikálást illeti, szentünk észrevétele az volt, 
hogy katholikus országokban, a hol püspököknek 
szabad kezük és szabad szavuk van, a sok pré-
dikálás nem szükséges; de oly országokban, hol a 
püspökök ajkaira lakat van téve, legalább a házőrző 
ebeknek kell szorgalmasan ugatni. Előbb szokásuk 
volt nekik (Varsóban) köztereken tanítani a népet. 
De mióta a porosz kormány ezt a szokást eltiltotta,2 

a templomba vonultak vissza. De ott aztán ál landó 
missiót tartanak. «Erre a kolosszális lelkipásztori alko-
tásra szentünk egész egyszerűen és szerényen csak 
ezt jegyzi meg: «Módot kellett szerezni a nép üdvös-
ségének előmozdítására».3 A mi az iskolákra fordí-
tott, túlhalmozottnak mondot t munká t illeti, szentünk 
egyszerűen, de nem minden önérzet nélkül azt felelte, 
hogy ismeri a nemzetek szükségleteit ezen a téren 
és tudja, hog}' Lengyelországban mit kell tennie ; 
«hiszen — úgymond — körülbelül egész Európát volt 
alkalma megismerni, és mindenüt t tüzetesen meg-
figyelte az illető nemzeteket, különösen a mi az er-
kölcsösségre való nevelést illeti». Kijelenti e tekin-
tetben végre, bog}' «egy percig sem lehetne mara-
dásuk Varsóban, lia a gyermekek iskolai oktatását 
felfogadnák». Breznay Béla dr. 

Jobbágyi adózás a középkorban. 
A XI. századi magyar törvényhozás a földesúr 

részére nagy terménybeli jövedelmet és kis pénz-
beli földbért, a püspökök részére minden évi jöve-
delemből tizedrészt, a plébánosok részére e tize-

1 Innerkofler, 150, 1. 
2 Ime szentünk porosz kulturliarcot is végig élt. A protes-

táns porosz kormány szokott német alapossággal, mindenek 
előtt szentünk iskoláival akart elbánni. Nagy vizsgálat és 
kutatás indult meg a szent-bennói iskolák ellen Berlin és 
Varsó között. Az egésznek az lett a vége, hogy Hofbauer 
atya iskoláit a porosz kormány minden tekintetben minta-
szerűeknek volt kénytelen elismerni. 

3 Önkéntelen eszébe jut e sorok írójának a fiatal Toldi 
Miklós esete, a ki Arany Jánosnál a szénás szekér szorító 
nagy rúdjával mutatott fél kezében útirányt a király bámuló 
embereinek. 

dekből negyedrészt s a birák részére a büntetésekből 
bírságokat biztosít; ezeken kívül vannak még ott 
említve tor-alamizsnák vagy ajándékok egyházak szá-
mára, végre vámok és gazdátlan javak a király részére, 
a kinek jövedelmeiből ispánjai egy harmadot kapnak. 

Ezekben m á r eredetileg megkapjuk a termény-
és pénzjövedelmek következő kategóriáit : löldbér, 
tized, birság, ajándékok, vámok és zsákmányjog. 

A birságról már szóltunk a bíráskodásnál. A löld-
bért a pannonhalmi apát kezdetben valószínűleg 
szintén úgy kapta meg szolgáitól, ahogyan az első 
esztergomi zsinat 63. pontja megszabja: t. i. a ter-
més 2/a részét adta át a szolga, ha egyháza ökreivel 
és Vs részét, ha a saját ökreivel dolgozott.1 A király-
nak, ispánjainak, s a várőröknek földjén letelepült 
szabadok épen ellenkezőleg nagyon parányi földbért 
fizettek pénzben, mindössze 4 dénárt a termésükből 
járó földesúri jövedelem helyett, mer t a másik négy 
dénárt személyes szolgálataik megváltása fejében 
fizették vagy pedig szolgáltak érte.2 Ha a szabadok 
ily olcsón letelepedhettek a királyi vár földjein, 
akkor bizonyára más földesuraknál sem vállaltak a 
szabad telepesek kezdetben nagyobb földbért. 

A tatár járás előtt m á r tetemesen más a helyzet. 
A szolgák szabados udvarnokokká leltek és nagy 
terményadójuk a felényi termésről leszállt hat 
akóra, mérőre, körülbelül egy félhold föld termé-
sére. Minthogy pedig a pozsonymegyei Deákiban 
egy jobbágytelek legalább 20 holdra,3 a bársonyosi 
Szőlősön pedig kétségtelenül harminc, s a házak 
fogytával 34 holdra volt szabva; 4 s minthogy az át-
lagos teleknagyság úgy e két poziliv határ közt, 
mint az összes adatok közt, s épen a monostor 
közelébe eső bét faluban kimutathatólag 27 holdat 
tett, a miből egy harmadrésznyi ugar és még egy 
holdnyi kenderes, zöldséges kert levonása után 15 
holdat vehetünk föl gabonatermelésre : 5 mindezek-
ből megérthető, hogy az udvarnokok terményadója 
a ta tár járás előtti években alig haladta meg a ter-

1 Endlicher : 357. 1. Závodszky id. m. 205. 1. LXVII. 
2 Erdélyi : Magyarorsz. társad. XI. sz. törv.-ben. 09. 1. 

Kálmán törvénye I. 35., 45., 80., 81. p. 
3 Pannonh. rendtört. I. 296. 1. 
4 Pannonh. rendtört. I. köt. 748. lapján levő adatok : 

Szőlősön van 1236 táján 40 osztályrész (funiculus) vagyis 
telek, s ezekből a királynéi 6 telek levonása után fennmaradó 
többi föld úgy osztandó szét, hogy a keresztesek 60 holddal 
kapjanak többet, mint a pannonhalmiak; a 781. lapon levő 
adat 1237 táján az, hogy a pannonhalmiaké Szőlősön 16 
ház, vagy telek. Ezen adatokból az egyenlet így alakul : 
(40—6—16) funiculus = 16 fun.-(-60 iugerum ; vagyis (40— 
22-16) fun. = 60 iug. ; vagyis (40—38) f. = 60 i. ; tehát 2 f. = 
60 i. vagy 1 f. = 30 i. E szerint egy osztályrész, telek Szőlő-
sön 30 hold volt. Ugyanazon két oklevél szerint Szőlősön a 
40 telekhez összesen 10 eke (aratrum) föld tartozott, 4 telek-
hez tehát egy eke föld, vagy holdakban 4-szer 30 hold = 
120 hold. V. ö. u. o. 263—266. 1. és Erdélyi: Magyarorsz. 
társad. XI. sz. törv. 92—94. 1. 

s Erdélyi : Egyli. fö ldesúr . . . 18. 32. 1. 
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mes 3 vagy 4%-át, a mibe már a tized is beleérte-
tődött, mert az említett kb. 6 akó liszten és zabon 
kívül az udvarnokok tizedeit törölték.1 

A későbbi jobbágyságnak az udvarnokok mel-
lett főeleme a régi jobbágyosztály a szabad telepe-
sekkel. Ezeknek adózásában legjellemzőbb a pénz, 
még pedig rendesen a fertő, a mellyel egyértékű a 
későbbi arany forint, és a tized ; s mivel mindkettő 
leginkább a szolgák és szabadosok közé települt 
szabadokkal kezdődött, azért használatossá lett a 
«szabadok dénárai» és «szabadok tizedei» kifejezés. 
A fertő nem más, mint a Kálmán törvényében em-
lített 4 dénárnyi földbér, de m á r 15-szörösére föl-
hajtva, a mi a szabad telepesek megsokasodását és 
egymásra való licitálását sejteti. Érdekes, hogy e 
fokozás épen megfordítottja annak, a mit a szántó-
szolgákból lett udvarnokoknál tapasztalunk, mert itt 
meg körülbelül 15-szörösen vált alacsonyabbá a ter-
ményadó. 

A tized vagy dézsma szent Istvántól kezdve 
minden évi jövedelemből megillette a püspököket 
és kivételesen, egy fogadalom következtében, Somogyi-
megye területén a pannonha lmi apátot is. Szedték 
pedig mindenkitől, a kinek pénzben vagy termé-
nyekben, ál latokban volt évi jövedelme, tehát a fiú-
tól is, a szolgától is, ha kiilön gazdálkodtak. Mái-
szent István korában jöttek be vendégek s a magya-
rok közt is akadtak szegény szabadok, kik legelő-
ször gazdálkodtak önállóan másnak a földjén, tehát 
vállalniok kellett a tizedek terhét. Ellenben a szol-
gák és szabadosok nem szívesen vették magukra a 
külön gazdálkodásnak ezt a következményét. Azért 
küzködnek ellene az udvarnokok, kiknek a királyi 
udvarnokok példájára sikerült is megszabadulniok 
a külön tizedtől. 

A tatár járás előtt tehát a pannonhalmi apát 
Somogymegye tizedein kívül a saját birtokain udvar-
nokaitól kapott terményadót, jobbágyaitól és szabad-
jaitól pedig fertőt és tizedeket minden telekről. Végre 
úgy ezektől, mint a többi osztályoktól kapott ünnepi 
a jándékokat és megvendégelést. 

A tatár járás után Füss hadakozó, nemes job-
bágyai a hadilletéken kívül csak tizedet adtak lelki-
ismeretük, saját bevallásuk szerint. Legfölebb még 
megvendégelték uraságukat s így is teljesítették a 
szerződésben említett «tiszteletadást» az átutazó apát 
iránt.2 

Az Elbőn (Ölbőn) adott ú j szabadosok csupán 
V2 fertő fizetésére kötelesek (1245).3 

A IV. Bélától letelepített füzedtői vendégek 
szent Márton ünnepén «terragiam» címén adtak az 
apátnak két nehezéket, vagyis 10 dénárt, dunai rév-
vámjukból V» részt, V10 részt pedig azon földesurak-
nak, a kiknek földjei közt a réven járók átkelnek, 

1 U. o. 27., 28., 34. 1. 
2 Pannonh. rendtört. II. 569. 1. 1383. 
3 U. o. 284. 1. 

s a vám többi részét megtart ják maguknak a király 
részére, de nem egyszersmind bárói részére nyúj-
tandó megvendégelésekért (pro deliciis) és szolgálatok-
ért (1263).1 

A somogymegyei Bogát, Kara, Tepej, Szamárkút, 
Tard és Bád jobbágyai fizettek báni dénárokban évente 
két pénzát, vagyis egy fertőt minden telektől (lania) két 
részletben, szent Györgykor és szent Mártonkor ; aján-
dékokat adtak régi szokás szerint há rom ü n n e p r e 2 és 
megvendégelés cimén, mikor az apát jónak látja, min-
den húsz telek (egy átlagos falu telkeinek száma) ad 
egy legelő barmot, két köböl zabot, két kenyeret, 
egy j ó csibét, vagy helyettök báni dénárokból két 
pénzát, azaz egy fertőt; magtalanul elhunytnak 
örökségéből kap az apát egy hároméves marhát vagy 
fél márká t a szokott jogért (1336).3 

Zselic-Szentlászlón és Kereszturon a magtalan 
örökségéből 60 dénár (a régi és somogyi fer tó?) az 
illeték a rendes forgó pénzben ; egy telek (lania) évi 
földbére 80, dénár, két részletben, szent György és szent 
Mihály ünnepére «pro collecta usuali» ; 12 dénárnyi 
«terragium» letevése u tán akárki szabadon elköl-
tözhetik; dézsmát adnak gabonából és borból régi 
szokás szerint, s vendégséget, élelmet uraságuknak, 
lia bármikor megjelenik köztük valamely ügyben 
(1369).4 

Itt még nincs szó a kilencedről, vagyis azon 
kilencedik tizedről, a melyet a főpapi tized után 
Nagy Lajosnak 1351. évi VI. törvénycikkelye szerint 
minden földesúr köteles volt kivenni jobbágyainak 
terméséből, gabonájából és borából egyaránt.5 A ki-
rály azzal szigorítja e törvényt, hogy ha a földesúr 
nem venné ki a kilencedet, akkor ő fogja kivenni, 
így akar ja egyenlővé tenni a jobbágyok termény adó-
ját, kiterjesztve valamennyire az udvarnokok régi 
terhét, de olyképen, hogy pl. a pannonhalmi régi 
udvarnokok V30—V25 résznyi terményadója, melybe 
a dézsma is beleértődött, most Vio-re, s a dézsmával 
2/io—-Vs-re nőtt föl, vagyis a réginek ötszörösére. Ez 
új teherről Pannonhalma levelei sokáig nem szól-
nak. Nincs róla szó, a midőn a monostor szőleinek 
bérlői szabadulni igyekeztek a szüretkor akónkint 
számított 36 dénár s metszéskor minden szőlőtől 
követelt 24 dénárnyi hegyvám és 6 dénárnyi aján-

1 U. o. 325. 1. V. ö. I. köt. 767. 1. abbatem semel in 
anno recipere et delicias eidem ac s u i s . . . honestius exibere. 

2 Mint a régi udvarnokok. V. ö. Egyh. fö ldesú r . . . 31. 1. 
3 Pannonh. rendtört. II. 383. 1. Itt somogyi márkáról 

van szó, a mely csak 2 arany frt vagy fertő értékű (u. o. 
III. köt. 185. 1.) A harmadfű tinó ára tehát egy fertó vagy 2 
pénza, kétannyi, mint a XI. századi törvényekben. V. ö. Er-
délyi : Magyarország t á r sada lma . . . 101. 1. 

* Ph. rendtört. II. 528-529. 1. 
5 oNona pars» Szent László III. törv. 22. p.-jában is for-

dul már elő, de csak mint a birság kilencedik része, a me-
lyet az elbocsájtott biró kap a megkezdett perért, míg a 
birság tizedik részét az új biró tartja meg a per befeje-
zéseért. 
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dék, kapáláskor pedig minden kapás után fizetendő 
egy dénár terhétől. Csupán a szüretkor követelt 
dézsmát és akónkint számított 12 dénárnyi pecsét-
pénzt, a melyért pecsétes engedélyt kaptak a must 
eladására, elszállítására, ismerték el jogosnak, s 
végre úgy egyeztek meg, hogy a dézsmán kivül űzet-
nek akónkint 28 dénárt.1 

A kilenced legelső említése Pannonha lmán csak 
1395-ben lordul elő végrendeletben, a mellyel egy 
écsi nemes egyebek közt két szőlőt hagyott az apát-
ságra. O természetesen csak a szőlő termésének 
kilencedik részéről rendelkezhetett.2 Ugyancsak a 
bor kilencedik részéről van szó akkor, a mikor Ist-
ván apát e részt a tizedikkel együtt Ravazdon és 
Toldon a konvent jövedelméül jelöli ki (1398).8 

Mindazonáltal a kilenced már nem új dologként 
fordul itt elő. Az 1418. évi szabadságlevél szól elő-
ször nemcsak a bor, hanem a gabona kilencedéről 
is, a melyeket az uraság akkor elenged a bárso-
nyosi Szőlős új települőinek. Hasonlókép elengedi a 
bor kilencedét a varsányi szőlők fölujítóinak (1422), 
csupán a dézsmát tart ja fönn mindkét helyen attól 
kezdve, a mikor egy-egy szőlő m á r legalább száz 
köböl (tíz akó) mustot terem.4 Kedvezményül csak 
dézsmát köt ki a konvent, egy olyan jobbágytól, a 
ki szőlejét ú j ra akar ja ültetni s jó hordó bort a ján-
dékozott az alamizsnás nagy asztal megjavításának 
költségére (1459). Végre 1509-ben egy gazdatiszt 
kapta meg a kilencedtől való mentességet arra az 
időre, míg a főapát él.5 A fölmentések kedvezmény-
szerű jellege azonban azt mutat ja , hogy máskülön-
ben a kilenced akkor m á r rendes volt. 

A kilencedet ugyanúgy szedték, mint a tizedet, 
s ennek rendes tárgyai a gabona, must, bárány, 
kecske, más aprómarha és méh.6 Somogyban az 
apátság a zselici falvak dézsmáit akkor fönntartotta, 
a mikor ottani földesúri jogait cserébe másra ruházta 
(1434),7 mert az egész megye tizedei általában neki 
jártak, kivéve a régi szerződésekkel fölmentett egy-
háziak, pl. a fej érvári káptalan birtokait,8 s azokét, 
a kiket országos törvények fölszabadítottak a tizedek 
alól, mint pl. Zsigmond 1397. évi törvénye a joh-
bágytalan nemesekel.0 Csak még azt kell megjegyez-
nünk, hogy a dézsma «collecta decimalis» vagy egy-
szerűen «collecta» néven is előfordul, főleg akkor, a 
midőn Nagy Lajos török háborúja céljára királyi 

1 1353—1359. Ph. rendtört. II. 428-431., 436—437., 460. 1. 
V. ö. III. köt. 203—209. 1. 

2 Ph. rendtört. II. 588., 589. 1. 
a U. o. 592. 1. 
4 U. o. III. 493., 498. 1. A köböl nagyságára nézve I. Er-

délyi, Gazdaságtört. Szemle. 1905. 214. I. jegyz. 
s U. o. 627. 1. 
« Ph. rendtört. III. 180-183. 475. stb. 1. 
7 U. o. 507-508. 1. 
5 U. o. II. 94. 1. 
9 Magy. Tört. Tár. 1857. 236. 1. 

parancsra (constitutione regali) s királyi collecta-adó 
mód já ra szedték a dézsma egy részét (1365, 1366).1 

Ha végül még megemlítjük a halászat jövedel-
mét (Deákinál 1357) ; a malmokét, vásárokét (1398), 
a melyet legalább részben szintén a jobbágyok szol-
gáltatnak uraságuknak; a(z i)spánbora nevű a jándé-
kot, mely egy új szőlőnél megszűnik, de másutt 
bizonyára megvan (1422); s a fübért, a minőt az 
apátság jobbágyai egy szomszéd földesúrnak fizet-
nek, 4 dénárt minden marhá jokér t (census de peco-
ribus, 1504):2 akkor elsoroltunk minden termény-
és pénzszolgáltatást, minden adót és ajándékot (col-
lectas, datia, munera , 1392, dicas, solutiones, munera 
1418), a mit a jobbágyok fizetni szoktak uraságok-
nak s a pannonhalmi források említenek az 1514. 
évi országos parasztlázadás előtt. Csak korcsma és 
mészárszék cimén nincs még említve földesúri ha-
szonélvezet. 

Ezektől elkülönít jük azon termény- és pénzszol-
gáltatásokat, a melyek a király vagy az ország 
javára történtek. Ilyen adó a ta tár járás előtt csak 
egy van említve a pannonhalmi forrásokban : az, 
hogy az udvarnokok a király érkezésekor tartoznak 
minden hónapos csoporttól há rom taliga « tüz- fá t» 
összehordani (cuzfa, tyzfa, 1226, 1240).3 E tűzfa-szol-
gáltatás régi a jándék lehetett s kétségtelenül szüksé-
ges volt, hogy a monostorba érkezett királyi udvar 
konyhája süthessen és főzhessen. Pannonhalma 
tudvalevőleg királyi monostor volt, a királyi család, 
az első szent király alapítása. Ilyen egyházra nem 
illeti az, a mit az aranybulla a nemesek egyházairól 
s birtokairól mond, hogy t. i. oda hivás nélkül 
meg nem száll és sem szabad dénárt, sem más 
«collecta»-t nem szedet, semmit sem fogad el ingyen, 
igaz árfizetés nélkül, a maga és övéinek konyhája 
számára. Collectât, lucrum cameret csak azoktól fog 
szedetni, a kik a királyi kincstárnak, fiscusnak köte-
les földbérrel (census) tartoznak.4 Miután a nemesek 
és népeik így fölszabadultak a királyi megszállás és 
megvendégelés terhétől; s külön a papság, a ha j -
koronát viselő deákság is okleveles biztosítást nyert 
arra nézve, hogy szabad dénárokat vagy nehezéke-
ket és általában bárminemű, fiscusnak j á ró földbért 
(census) fizetni nem tartozik, s ilyeneket tőlük a 
közadók szedője (collector publicorum vectigalium) 
nem követelhet, náluk meg nem szál lhat : 5 végre a 
pannonhalmi apátság és népei is igyekeztek a királyi 
megszállás terheitől szabadulni. 

A IV. Bélától megtelepített füzedtői vendégek 
1263-ban dunai révvámjuknak ma jdnem 2/3 részét 
azon a cimen tarthatták meg, hogy élvezeteket vagyis 

1 Pli. rend tört. II. 536., 537. 1. 
2 U. o. 431., 592. III. 498., 590. 1. 
s U. o. I. 679., 790. 1. 13. p. 
« 1222. 3. és 1231. 6., 18. Marczali : Enchi r id ion . . . 

135-136., 138—139. 1. 
s Endlicher : Leges. 418. 1. (3). 1222. 
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ellátást és szolgálatokat nyújtsanak érte a király-
nak.1 Ugyanazon király 1269-ben Pannonha lma ösz-
szes condicionariusaira nézve enyhíteni kívánja azt 
a nyomást, a melyet szokott szabadságuk ellenére 
sokszorosan tapasztalnak a különböző dijak és gyűj-
tések szedőitől (diversarum tall iarum et collectarum 
exactores et collectores), azért meghagyja, hogy akár 
dénárokból, akár élelmiszerekből, akár másból törté-
nik gyűjtés, ők csak felényit adjanak.2 Eg}' évvel 
utóbb V. István Bonifác apát és szerzeteseinek kéré-
sére condicionariusaiknak megadja a fej érvári egy-
ház népeinek mentességét olyképen, hogy az adó-
szedők zaklatásaitól teljesen szabadok legyenek; ha 
pedig valamikor szokás szerint az országban általá-
nos, vagy némely vidékeken s megyékben, a hol ők 
laknak, külön gyűjtést rendelne el a király dénárok, 
fák vagy élelmiszerek dolgában, akkor jelenjenek 
meg nála az apát, vagy a perjel, a szerzetesek főbb-
jei vagy tisztjei, hogy esetről-esetre megtudják és 
végrehajtsák a király külön intézkedését.3 A somogy-
megyei Bogát, Kara, Tepej, Szamárkút, Tard és Rád 
népeinek úrbéri szerződésében az első pont meg-
szabja, hogy mindegyik telek (lania) mennyit fizet 
úrbérid, «kivéve — úgymond — azon királgi adókat 
és követeléseket, a melyek az országban általánosak 
szoktak lenni».4 Mikor Ulászló király 1510-ben ezer 
forintot kölcsönzött Máté apáttól, e kölcsönt azon 
hadiadó (subsidium) terhére kérte, a mely neki, a 
királynak, az apátság jószágairól a következő évben 
esedékes lesz, s a melyet az apát maga hajtat-
hat be.5 

Hogy miképen fejlődhetett ki főképen a királyi 
megszállásból a dénár-, fa- és élelemgyüjtés adója, e 
tekintetben hivatkozhatunk a pannonhalmi apát pél-
dájára. Nyalkai lovas jobbágyai maguk vallják, hogy 
minden évben egyszer tartoznak az apáturat ellátni 
egy hároméves tinóval, tyúkokkal, hidakkal, borral, 
sörrel, kenyérrel és (lovait) szénával meg zabbal, s 
lia esetleg nem szállna meg köztük, akkor ők m a -
guk elviszik neki amaz ellátást a monostorba.6 így 
lett az apát megszállásának természetes ajándékaiból 
valóságos adó még akkor is, mikor az apát nem 
ment közéjök. Hogy a király a saját birtokain kívül 
adót gyűjtessen, erre a XI. század gazdag törvény-
hozásában más alapot nem találunk, mint azt a 
patriarchalis szokást, hogy a királyt mindenütt szí-
vesen látják és tehetségük szerint megvendégelik, 
megajándékozzák, sőt a szokott a jándékokat akkor 
is megküldik neki, ha nem ér rá kőrú t jában betérni, 
vagy másfelé van elfoglalva. Monostorai is úgy j á r -
nak el, mint ispánjai, kik mind a hetvenkét vár 
élén egyszer egy évben ellátást adnak Magyarország 
királyának, a ki, mielőtt az asztaltól fölkel, ispán-

• Ph. rendtört. II. 325. 1. * U. o. 383. 1. 
2 ü. o. 333. 1. s u. o. III. 627. 1. 
3 U. o. 334-335. 1. « U. o. I. 772. 1. 

jától 100—1000 márkányi ajándékot is kap.1 III. Béla 
jövedelemjegyzéke céljánál fogva teljességre töre-
kedett s a collecta szokása bizonyára megvolt már 
az ő idejében is; e jelentékeny jövedelemnek tehát 
benn kell lenni Béla jövedelmeinek teljes jegyzéké-
ben. Fölsorolt jövedelmi forrásai : a pénzverés (mo-
neta), só, vámok, erdélyi vendégek adói, a hetvenkét 
ispántól való jövedelem-harmad, a Tótország herce-
gétől já ró évi jövedelem, a hetvenkét ispán a ján-
dékai minden évben a király megszállásakor (ösz-
szesen 10.000 márka). «És mindezeken kívül a föld 
népe teljesen ellátja a királyt élelemmel.» Az arany-
bullákban a király megszállása és collecta-ja egé-
szen együvétartozó sérelem. A pannonhalmi forrá-
sokban is csak a király megszállása cimén van 
említve az egyetlen terményszolgáltatás, a tűzfa. 
S mivel a király megszállása hasonló az apátéhoz, 
ennek a megszállásából is következtethetünk a királyi 
megszállás és collecta természetére. Az is érthető, 
hogy valamint az udvarnokok főleg élelmiszereket 
s az élelem elkészítéséhez szükséges fát hordták 
össze a megszálló király számára, azonképen az 
apátság szabad telepesei, vendégei leginkább a róluk 
elnevezett adózásmóddal, a «szabad dénárokkal» 
kedveskedtek királyi vendégöknek. 

A megszálláson kívül olykor más cimet is föl-
használhattak királyaink az ország összes termelő 
osztályainak megadóztatására, pl. jobb pénz kibocsáj-
tása, vagy a nyugati hűbérurak szokása szerint vala-
mely nagy ünnepség, koronázás, házasság s más 
rendkívüli kiadás, háború stb. költségeinek fedezésére, 
a minő címekről pl. a Magna Charta is szól.2 Mivel 
azonban e cimeken alig járt más, mint pénzbeli adó, 
azért a magyar collecta nevű adó származtatásában, 
a mely fára, élelmiszerekre stb. is kiterjedt, igazi s 
eredeti jogcímet csak a királyi megszállás nyújthat . 
Mihelyt II. András pazarlásai folytán az ősi kegye-
letes szokás kezdett nyomasztó adóteherré alakulni, 
a papság és nemesség panasza erősen ellene fordul s 
a királyt lemondat ja ezen jövedelmi forrásáról. Mikor 
ez megszűnt, akkor kezdődött a föntemlített másik 
két jogcím adóalappá lenni, t. i. a lucrum camere, 
mint a pénzrontásból eredő haszon kárpótlása, s 
a hűbérú rnak nyújtott hadisegély (subsidium); amaz 
I. Károly, ez Zsigmond alatt tűnik elő.3 Ezeknek fejlő-

1 Status regni Ilung. sub Bela III. rege. Endlicher: 
Monuin. Arpad. 245. 1. Jobb kiadása: Regni Ungarie fines et 
doniinatus amplitúdó. Magy. Gazdaságtört. Szemle. 1895. 
288—289. 1. 

2 Erdélyi: Magyarország történelme. Temesvár. 1900. 
(Különlenyomat a Weisz-Világtörténelem magyar kiadásából.) 
Az aranybullával kapcsolatban bemutatja az angol Magna 
Charta minden pontját röviden és rendszeres csoportosí-
tással. 

3 Az utóbbira első esetünk az, a mikor Maróti János 
mácsói bánnak, ki a boszniai Dobojnál török fogságba esett, 
kiváltására Budán a főurak tanácsa megajánlotta az összes 
birtokosok kilencedjövedelmének Ve-od részét, természetesen 
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désére a pannonhalmi források nem nyúj tanak ada-
tokat s az 1510. évi adatból csak azt látjuk, hogy a 
subsidiumot vagy contributiot az apátság birtokai is 
fizették. Az adók behajtása azóta, hogy V. István 
megadta a királyi adószedők zaklatásaitól való men-
tességet, az apátság tisztjeire és falusi biráira hárul t 
át, de úgy, hogy a kincstár megyei adószedője is 
jelen volt. 

A jobbágyokra vonatkozó 1514. évi törvény-
cikkelyek (XV—XX.) a pénzbeli földbért évi egy 
arany fr tban vagy száz dénárban állapítják meg, 
mely két részletben fizetendő minden nős paraszttól, 
még a házatlantól is, t. i. Szent Györgykor és Szent 
Mihálykor, de a szokásban levő nagyobb földbért 
nem szállítják le ; a jándékul kirónak havonkint egy, 
évente tehát 12 csibét, 2 libát pünkösdre és Szent 
Márton ünnepére s minden tíz háztól karácsonyra 
egy hízott disznót; fönntar t ják a kilencedet és tizedet 
s a személyi szolgálatot 52 munkanapra szabják meg 
minden háztól. er. 

Jlz utánzás törvénye. <i.> 
Társadalomerkölcstani szempontból. 

Az embereknek cselekvésmódját, szokásait, vá-
gyait, erényeit és bűneit sohasem tanulmányozták 
oly lázas szorgalommal, mint manapság. A társa-
dalombúvárok abbeli igyekezetükben, hogy senki 
által kétségbe nem vont tudománnyá fejlesszék a 
szociológiát, elméjük és találékonyságuk egész ere-
jével azon vannak, hogy észrevegyék és pontosan 
megállapítsák ama törvényeket, tendenciákat vagy 
legalább ütemes mozgásokat, melyek az embereknek 
társas cselekvőségén uralkodnak, annak irányt, formát 
szabnak. Különösen a lélektani szociológiai iskola 
fordít nagy gondot az embernek és cselekvésmód-
jának megismerésére, mer t ez az iskola a társadalmi 
kérdéseknek megoldásában az emberből indul ki. 
A kriminológusok nem kevesebb buzgalommal tanul-
mányozzák cselekvéseink okait, föltételeit, törvény-
szerűségeit, mer t jól tudják, hogy a büntetőjognak 
általánosan óhajtott újjászervezését csakis az emberi 
cselekvés természetére vonatkozó pontos és sokoldalú 
ismereteknek jól megvetett alapján lehet megvaló-
sítani. 

Az etikus, a kit az ember cselekvősége első 
sorban érdekel és a kinek kutatási körébe a társa-
dalmi kérdések is tartoznak, egyrészt kötelességének 
tartja, hogy eme munkában tőle telhetőleg részt 
vegyen, másrészt őszintén örül minden, bármely 
tudományszakban fölmerülő új fölfedezésnek, mely 
az emberi cselekvésre vonatkozó tudásunkat gyara-
pítja. Hogy a szerencsés fölfedezők az emberi viszo-

pénzben (1416). A másik eset 1421-ben merül föl, a mikor 
Zsigmond király a husziták ellen általános fölkelést hirdetett, 
hadiadót vettetett ki s megtartotta leánya esküvőjét. Mindez 
valóságos hűbérjogi adócim. 

nyok nagy tömkelegében és szövevényességében az új 
igazságot vagy tényt nem látják meg mindig teljes 
tisztasággal, az emberi dolog. Még emberibb az, hogy 
fölfedezésüket rendesen túlbecsülik, fontosabb helyet 
tulajdonítván annak a nagy világrendben, mint a 
mely azt megilleti, vagy messzebbmenő következ-
tetéseket vonván le abból, mint a minőkre annak 
tartalma és ereje följogosít. A keresztény szellemű 
társadalomerkölcstan művelőjének azon kell lennie, 
hogy az ilyen fölfedezéseket a maguk való értéke 
szerint méltányolja, erkölcsi vonatkozásaikat meg-
állapítsa, a túlzásokat kiigazítsa, szóval, hogy az 
ilyen új tudományos eredményeket a saját szakmá-
j ának szempontjából földolgozza és értékesítse. 

Ilyen ú j föltevések p. o. a Dumont-féle társa-
dalmi kapillaritási törvény, vagy Tarde-nak imitá-
ciós törvénye. Az előbbiről más alkalommal szándé-
kozom értekezni; ez alkalommal az utánzás törvé-
nyével akarok röviden foglalkozni. 

I. Előbb bírálat és következtetés-levonás nélkül 
nézzük magát a jelenséget, a társadalmi utánzást.1 

Kritikánkkal csak a továbbiakban szólalunk majd föl. 
íme néhány megfigyelés. A gyermek nemcsak 

fizikumára és tehetségeire nézve szokott szüleinek 
kópiája, mása lenni, hanem utánzás út ján elsajátítja 
szokásaikat, fölfogásaikat, magávé teszi érzelmeiket 
is. Utánzás révén sajátít ja el tőlük a beszédet, sőt 
még a hanghordozást is. Hogy a nevelés egész 
menetében az imitációnak igen nagy szerepe van, 
azt senki sem tagadhatja. Hány tanítvány utánozza 
a maga tanárát fölfogásában, irányában, kedves esz-
méiben és sokszor külsőségekben is ! A lelkiigazgató, 
a ki erős egyéniség, egész generációkat formál a 
saját képére és hasonlatosságára. Legyen szabad itt 
p. o. a Prohászka-imitátor fiatal papoknak tekin-
télyes számára utalnom.2 

Tagadhatatlan tény, hogy van bennünk bizonyos 
utánzási ösztön. Az ásítás, a nevetés — miként az 
imitáció tanulmányozói helyesen mondják — kon-
tágió módjára terjed. Csak egy ember kezdjen 
köhögni a templomban úrfelmutatás után és a 
hívőknek nagy része automatikusan utánozza őt. 
Toppanjon be valaki a szobánkba és hozzon rémült 
arccal valami hírt, ösztönszerűleg utánozzuk őt, 
ugyanoly rémült arcvonásokkal hallgatván a hírt, a 

1 Az utánzás törvénye G. Tardenak nevéhez fűződik. 
Erre vonatkozó főmunkái : Les lois l'imitation, Paris, V. éd., 
1907.; Les lois sociales, Paris, V. éd., 1907. Más, tárgyunkkal 
foglalkozó művek közül legfontosabbak: Lucas, De l'imita-
tion contagieuse, Paris, 1833; Despine, De la contagion 
morale, 1870 ! Moreau de Tours, De la contagion du suicide, 
Paris, 1875; Aubry, Contagion du meurtre, Paris, 1888; H. 
Marion, De la solidarité morale, Paris, 1907. 

2 De az is ismétlődik, a mi az 50-es években az iro-
dalomtörténet által emlegetett Petőfieskedőkkel történt. Nem 
mindig jól áll az másnak, a mi az utánzottnak eredeti 
vonásait képezi, eltekintve attól, hogy az epigonok ritkán 
értik meg eszményképüket. Szerk. 
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mit elmond. Az anya öntudatlanul utánozza kis 
gyermekének beszédmodorát, mikor vele társalog.1 

Álljon meg csak egy ember is az utcán és 
nézzen az égbolt bizonyos pontja felé, azonnal egész 
embergyűrű támad körülötte, a kik mind abba az 
i rányba bámulnak. Nemrég végigmenvén a Kossuth 
Lajos-utcán, láttam, hogy az egész népes utca az 
égboltot vizsgálja. Egy valaki kezdte: ott kereste a 
Ilalley-iistököst a Klotild-palota fölött. 

Minél fejletlenebb az ember, utánzási ha j l ama 
annál automatikusabb. A gyermekek született imitá-
torok. Lombrosonál olvasom a következő eseteket. 
Egy nyolc éves fiú megfojtotta kis öccsét, mert, a 
mint szüleinek sírva elmondotta, utánozni akarta 
az ördögöt, a ki egy monda szerint megfojtotta Pöli-
ch inellt.2 Egy másik fiút, írja Lombroso, csaknem 
fölakasztottak kis társai, a kik Metzben egy kivég-
zést végignéztek. Csakhamar ők is rendeztek egy kis 
kivégzést. Az egyik fiú mint gonosztevő szerepelt 
s aztán előirás szerint volt biró, hóhér, pap, sőt 
nézőközönség is. Ha az odasiető felnőttek ezt a 
játékot meg nem zavarják, a gyermek menthetetlenül 
a halál fia lett volna.8 Pár nappal az emlékezetes 
ököritói katasztrófára Szentlőrincen kisgyermekek 
fölgyújtottak egy ólt, még pedig ezzel a jelszóval: 
«Játsszunk Ököritót!» Farkas Gyulának négy éves 
leánykája bennégett. 

Ugyancsak Lombrosonál olvasom, hogy egy 
vitéz lombard katona női alakot tetováltatott a kar-
jára. Mikor szemére vetették, hogy oktalanul csele-
kedett, mosolyogva így szólt: «Lássák uraim, mi 
m á r olyanok vagyunk, mint a birkák ; a mit egyikünk 
tesz, azt megtesszük valamennyien, még ha kárunk 
is van a dologból». Néha, úgymond Lombroso, egy 
egész ezred ugyanazt a tétovát (p. o. szivet) viseli a 
karján.4 

G. Tarde, a ki legbehatóbban foglalkozott ezzel 
a kérdéssel, úgy hogy az imitáció törvénye az ő 
nevéhez fűződik «La criminalité comparée»5 és «La 
philosophie pénale» c. műveiben6 számtalan példával 
illusztrálja azt a nagy szerepet, a mit az imitáció 
a bűnözés világában játszik. Emlékezhetünk vala-
mennyien, hogy a hírhedt fiumei bankrablóknak 
egész sereg utánzója támadt. Hányan tanultak a 
ciánkális hőstől! Mennyi utánzója akadt a köpe-
nicki kapi tánynak! 

Akárhány eset van rá, mond ja Tarde, hogy helyi 
dialektus utánzás révén nemzeti nyelvvé fejlődött. 

1 V. ö. Marions i. m. 188. 1. 
2 Cesare Lombroso, Der Verbrecher, ford. Fraenkel, 

Hamburg, 1887, 109 1. 
3 U. o. 110. 1. 
« U. o. 267. 1. 
s Paris, VII. éd., 1910, főleg a II—IV. fejezetekben. 
6 G. Tarde, La philosophie pénale, Paris IV. éd., 1905, 

főleg a II. fejezet : «Prépondérance des causes sociales», 323. 
és kk. 11. 

A nyelvcsoportok kialakulásában és elterjedésében 
egyáltalán igen nagy szerepe van az imitációnak.1 

Ámde a kulturélet egyéb területein is kezdettől fogva 
tekintélyes mozgató erőnek bizonyult ez a haj lam. 
Az állatszelídítés, kőfaragás, tüzélesztés, kenyérsütés 
imitativ módon lett általánossá.2 

Tarde imitativ, utánzó lénynek mondja az embert . 
Tagadhatatlan, hogy a példa vonz, utánzásra ösztö-
nöz. Még oly szomorú dolgokban is, a milyen p. o. 
az öngyilkosság, meglelhetjük a mimetizmus3 tényező-
jét. Talán emlékeznek még az igen t. olvasók Mar-
gittay Margitnak, előkelő budai leánynak szomorú 
esetére, a ki azért oltotta ki 1910. ápr. havában fiatal 
életét, mert kiderült, hogy vőlegénye szívbajos s így 
a házasságról le kellett mondani . Harmadnapra rá 
Akter Anna, ugyancsak budai leány, elolvassa a 
lapokban Margittay Margitnak esetét s hasonló ok 
forogván fönn, ő is véget vet életének. Durkheimnak 
«Le suicide» c. híres müvében4 olvasom, hogy Saint-
Pierre-Monjau-ban 1813-ban egy asszony fölakasz-
totta magát egy fára ; pár napra rá több más asszony 
is megtette ezt ugyanazon a fán. Mikor Lord Castel-
reagh — írja ugyancsak Dürkheim — a Vezuvba 
vetette magát, több kísérője utána ment a halálba.5 

Nemde akárhányszor látjuk, hogy a néptömeg 
nem az argumentumok, hanem a számok után indul ? 
Nem mérlegeli a bizonyítékokat, hanem követi a 
többséget. Utánoz. 

A példát adó emberbő l—mond ja Tarde—bizonyos 
erő sugárzik ki, mely magnetizálja a környezetet. 
«Nous savous, que l 'exemple d'un homme quelcon-
que, à peu près comme l'attraction d 'un corps, ra-
yonne autour de lui».6 Minél erősebb az egyéniség 
észben, akaraterőben, rangra vagy állásra nézve, 
szóval minél nagyobb a presztízse, annál fascinálóbb 
befolyást gyakorol környezetére. 

Az imitativ kisugárzás, mint Tarde mondja , fölül-
ről lefelé halad. Az alsóbbrendűek fönt keresik min-
tájukat. A cseléd az úrnőt utánozza; a falu a várost ; 
a műveletlenebb nép a kul turá l tabbat ; az alsóbb 
társadalmi osztály a magasabbat. A munkás a pol-
gárt majmol ja , a polgár az arisztokratát, az arisz-
tokrata az udvart utánozza.7 

A főváros mulatságai, dalai, szokásai, divatja, 
politikai mozgalmai, nemkülönben betegségei és bűnei 
utánzó kisugárzás révén elterjednek az egész or-
szágban. 

A példának ezen ösztönszerű vagy félig öntuda-

1 Tarde : Les lois de l'imitation, 18. 1. 
s Tarde : u. o. 19. 1. 
3 Szántszándékkal használom ez idegen szavakat, hogy 

megismerkedjünk Tardenak terminológiájával. 
4 Émile Dürkheim : Le suicide, étude de sociologie. 

Paris, 1897. 118 1. 
5 Dürkheim : u, o. 118. 1. 
6 Tarde : La philosophie pénale, 328. 1. 
7 Tarde : Les lois de l'imitation, 232. és kk. 11. 
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tos követése asszimiláló, egyenlősítő, nivelláló m ó d o n 
hat. A «Leibjournal» asszimilál; a szinpad, a divat, 
a szokás, új esztetikai i rány vagy bölcseleti iskola 
imitativ m ó d o n hódít, toboroz, egyenlősít. Az új 
technikai ta lá lmányok el ter jednek az egész föld-
gömbön, egyenlő helyzeteket teremtvén mindenfelé ; 
gondol junk csak a vasútnak, a gőzhajónak, a telegráf-
nak, telefonnak, elektromosságnak, puskának elter-
jedésére. A gépek rohamosan meghódítot ták az egész 
földet, ú j viszonyokat hoztak létre és ú j tá rsadalmi 
problémákat idéztek elő, a melyek lázban tar t ják az 
emberiséget. Minden ú j ta lálmány, legyen az ú j 
eszme, szokás, iparcikk, kontágió m ó d j á r a ter jed. 

Az utánzások, mikor útra kelnek, sokszor kemény 
tusát vívnak a létért. A jobb, hasznosabb ta lá lmány 
legyőzi a rosszabbat ; az életrevalóbb eszme hát térbe 
szorítja az elavultat. Minél nagyobb a pé ldának va-
rázsa, ereje, anná l több reménye van a győzelemre.1 

«Bizonyos mér tékben feltűnő példák utánzása — írja 
Giddings — minden kisebb utánzást le akar győzni, 
vagy magába olvasztani. Ez a létért való küzdelem 
az utánzások között. Például utánozzák valami ú j o n n a n 
fölfedezett tápláléknak vagy ingernek első haszná-
latát, de az ilyen utánzások nagyrésze minden népes-
ségben kihal vagy alkalmivá leszen, el lenben néhány 
közülök általánossá válik. Ilyen a skótok viski-
fogyasztása, a németeknél a sör, a k inaiaknál az 
ópium, a ge rmánok nagy pipája, az í reknek agyag-
pipája s az amer ika iak szívarfogyasztása. Hasonlóan 
bizonyos ruhamin ták és szinek, bizonyos építés-
módok, beszédformák, különös mulatságok, hitek, sőt 
sajátságos bűnök csodálatos elvarázsló ha ta lmat m u -
tatnak. El ter jednek és megmaradnak , míg más for-
mák gyorsan feledésbe m e n n e k » . 2 

Az utánzásnak két főtörvénye Tarde szerint8 ez. 
Először: Ha ellenkező áramlatok n e m akadályoznák, 
az utánzás mér tan i ha ladványban ter jedne. Ha egyet-
len ember új példát utánoz, ezzel m á r is két példa 
alakul. Ha mindegyiket ismét egy-egy ember utánozza, 
akkor már négy minta származott s ha ezek mind -
egyikét ismét imitál ja egy, akkor m á r nyolc példa 
sugározza ki erejét a környezetre. Az imitációnak 
mér tan i ha ladványa érteti meg azt az óriási gyorsa-
ságot, mellyel ú j szók, divatok, pánikok és for radal -
mak terjednek. Másodszor; az utánzás, mint a n a p -
sugár vag}' a hang, sű rűbb mi l ieu-ben gyorsabban 
terjed és e közegben megtörik. Ezt a megtörést 
re f rakc iónak nevezi Tarde. A szók, divatok, tör-
vények t. i. módosulnak, mikor népről -népre , korról -
korra szállanak át. P. o. a keresztény eszmék a 
különböző nemzetek szerint más -más színezetet nyer-

1 Tarde : Les lois de l'imitation, 167. és kk. 11., «Le duel 
logique.» 

2 Fr. Henry Giddings : A szociológia elvei, ford. Dienes 
V. dr. Budapest, 1908. 129. 1. 

3 Tarde : Les lois de l'imitation, 18—36. 11. ; Giddings, 
i. ni. 465. 1. 

tek (gallikanizmus, anglikanizmus, amer ikanizmus 
stb.). 

Tarde annyira megszerette a maga imitációs for-
mulájá t , hogy azzal minden t és tökéletesen meg aka r 
magyarázni . Az imitáció valóságos világtörvénnyé 
növi ki magát, mely mindent áthat és mindent alakít. 
A mi a szervetlen anyagban a hullámzás, a szer-
vesekben az átöröklés, az szerinte a szuper-organikus, 
vagyis társadalmi világban az utánzás törvénye. 
Az ember nem más, min t a megtestesült utánzás. 
Valamennyien, úgymond, min tha holdkórosak vol-
nánk. Idegesek, izgatottak, befolyásolhatók, szugge-
rálhatok, szomnambul-ok. 1 A társadalom Tarde szerint 
«emberi lényeknek csoportozata annyiban, a mennyi -
ben ezek egymást utánozni készek, vagy a mennyi -
ben hasonl í tanak egymáshoz aktiv utánzás nélkül 
ugyan, de mégis úgy, hogy közös vonásaik egy közös 
min tának régebbi kópiái. «Une collection d'êtres en 
tant qu'ils sont en train de s ' imiter entre eux ou 
en tant que, sans s ' imiter actuellement, ils se res-
semblent et que leurs traits c o m m u n s sont des copies 
anciennes d 'un même modèle».2 Vagy még éleseb-
ben : A társadalom nem más, mint utánzás, az u tán-
zás pedig egy neme a szomnambul izmusnak. «La 
société c'est l ' imitation, et l ' imitation c'est une espèce 
de somnambulisme». 3 

Az imitációs elmélet a tör ténelemnek fogalmát 
is módosí t ja . A történelem ezen felfogás szerint a 
legsikerültebb eszméknek, a legjobban utánzott kez-
deményezéseknek összfoglalása. Legfontosabb dolog 
a tör ténelemben a ta lá lmány és annak fokozatos 
ter jedése; egy szó, mely észrevétlenül bár, de elter-
jedt, valamely vallási ritus, ú j eszme, ipari eljárás, 
mely ismeretlen szerzőtől eredve, föl tünés nélkül 
meghódítot ta a világot, ezek oly dolgok, a melyeket 
az emberiség életében legtöbbre kell taksálni.4 

Jehlicska Ferenc dr. 

London . VII. Eduard és az apostoli szentszék. — "EmjhA 
Az elhunyt király halála alkalmából a sajtó ezt az 
ügyet is napi rendre hozta. Jól tette. Eduard király a 
katholikus egyházzal, és annak élén az apostoli szent-
székkel szemben folytatta édes anyjának, Viktoria király-
nőnek politikáját, sőt egy lépéssel édes anyjánál tovább 
is ment : meglátogatta a Vatikánban a pápát. Innen van. 
hogy a pápa és az ő államtitkárja mély meghatottságuk-
nak és részvétüknek adtak kifejezést az új király előtt. 

Az egyháztörténelembe mint örvendetes tény van. 
már beiktatva, hogy Eduard rövid kormányzása Angol-
ország katholikus lakosságának életében érdemes lett 
arra, hogy áldott emlékezetben maradjon. Az ő kor-
mányzása alatt szavazta meg az alsóház azt a bilit, 
mely az angol királyok koronázási esküjéből a káth. 

1 Tarde : Les lois de l'imitation, 90. 1. 
2 U. o. 73. 1. 
3 U. o. 95. 1. 
4 Tarde : Les lois de l'imitation, 151.1. 



•m RELIGIO LXIX. évf. 1910. 

vallásra nézve sérelmes nyilatkozat törlését javasolta. 
A király józan Ítélete belátta, hogy ö, mikor annyiféle 
vallást, budhizmust, mohamedizmust, Kálvin és Luther 
vallását, hogy többet ne említsünk, pártfogolja, nagyon 
igazságtalanul jár el alattvalóival szemben, ha királyi 
esküjében a kath. vallást, és csak a katholikus vallást 
bántalmazza. 

Eduard kormányzása alatt, természetesen, a viszony 
is az ap. szentszék és Anglia között javult s mondhatni 
melegebb lett. Sokkal hozzájárult ehhez maga Eduard 
király az ö higgadt, békeszerető természetével és törek-
vésével, azonban nem lehet tagadni, sőt fennen kell 
hirdetni azt is, hogy más részről az Angolország és az 
ap. szentszék közt jelenleg fennálló jó viszony meg-
alkotásában az ap. szentszék jelenlegi államtitkárjának, 
Merry del Val bibornok is, a ki tudvalevőleg születésénél 
fogva Londonhoz legkedvesebb emlékekkel van oda-
fűzve, nagy része volt. 

* 

M ü n c h e n . Neveléstan, mint főiskolai tantárgy, egy-
házi elemi iskolai felüyyelet, bölcsészeti és hittudományi 
főiskolák reformja. — Mindez tárgyalás alá került és 
határozatokban nyert elintézést a bajor képviselőház 
május 19. és 20-iki ülésében. A mi a pedagógia tudo-
mányos tanítását illeti, különös, hogy az ország három 
tudomány-egyeteme közül csak az erlangeni nyilatkozott 
a mellett, hogy a neveléstudomány külön tanerőt kap-
jon. De ez is csak úgy vette tervbe a dolgot, hogy új 
bölcseleti tanszék szerveztessék s ennek birtokosa kap-
jon megbízást a neveléstudomány (pedagogik) előadására. 
A müncheni és würzburgi egyetem nem kíván semmi 
változást. 

Az egyház ellenségei arra törekednek, hogy az egy-
ház kezéből az elemi iskolák felett való felügyeletet 
kivegyék s azért a mellett kardoskodnak, hogy a Lyce-
umok, a hol a papság nagy része, bölcseleti és hittudo-
mányi tanulmányokat végez, ne kapjanak külön neve-
léstani tanszéket, illetve tanárt. A Centrum, vagyis a 
képviselőház többsége úgy döntött, hogy igenis, vala-
mennyi egyetemen külön tanszéket kell felállítani a 
neveléstudomány számára. De itt nem állt meg a Cen-
trum, hanem követelte azt is, hogy minden lyceum, 
vagyis bölcseletet és hittudományt tanító főiskola, a 
hol kispapok nyerik kiképeztetésüket, neveléstudományi 
tanszéket kapjon, még pedig megfelelőt, t. i. kath. hit-
vallásosat. E célból a Centrumpárt (többség) határozata 
utasította az ország közoktatásügyi kormányát, hogy a 
püspöki karral tárgyalásokat indítson a lyceuinok tan-
tervének módosítása és abban a pedagógiának és segéd-
tantárgyainak alkalmas elhelyezése iránt. 

így akarják a bajor katholikusok az egyház ellen-
ségeit elnémítani, kik azon a cimen, hogy a papság 
nem tanulván neveléstant, nem alkalmas az elemi 
oktatás körében iskolai felügyelet végzésére. 

* 
P á r i s . Új helyzet, új intézmények az egyház életé-

ben. — Az állani szakítása az egyházzal s vele szemben 
ellenséges állásfoglalása új helyzetet teremtett az egy-
házra nézve. Ennek most az a feladata, hogy új lelki-
pásztori eljárások és intézmények útján tömörítse maga 
körül a híveket, melyeknek az egyháztól való elidege-
nítése úgyszólván életcélja a modern, laikus francia 

államnak. Minden főpásztor minden egyház megyében 
megkezdte maga is, megkezdette papságával is Krisztus 
nyája legeltetésének új módját gyakorolni. 

A chartresi püspök például papságával tartott 
tanácskozás után elrendelte, hogy minden departement-
ben (nálunk vármegye) valamennyi pap és katholikus 
hivő annyi katholikus nagygyűlést tartson, a hány kan-
ton vagyis parlamenti választókerület van a depar-
tementben. A első ilyen kantonalis katholikus nagy-
gyűlés minap volt megtartva Vovesban, egy mezőgazda-
sági központon. A kanton valamennyi papja és körül-
belül 500 kath. hivő jelent meg, férfiak és nők vegyesen. 
S miről tárgyaltak vájjon ? A papok jelentéseket terjesz-
tettek elő a mezőmunkás cselédek helyzetéről, társa-
dalmi, erkölcsi, vallási tekintetben, továbbá mi tekin-
tetben szorulnak támogatásra, illetve védelemre és 
hogyan lehet azt nekik megadni. Általában, a társadalmi 
kérdés bőséges és alapos megbeszélés tárgya lett a 
nagygyűlésen. A záró, valamint előbb a megnyitó beszé-
det a püspök tartotta. Szivére kötötte a gazdáknak a 
cselédek ügyét. Viszályok esetére felajánlotta magát 
békebirónak. Kijelentette, hogy gondoskodott helyszerző 
intézetről, és hogy gondoskodni fog gazdasági tovább-
képző tanfolyamról. A chartresi püspök, világos, teljesen 
eltalálta a nép szivéhez vezető utat. így lehet a francia 
népet az istentelenség sorvasztó befolyása alól kiszaba-
dítani és kiművelve, a politikában is a maga lábára 
állítani. 

* 

R ó m a . X. Pius társalgása provencalei nyelven. Új 
plébániai kikerekitések az örök városban. — Május 24-én 
volt kihallgatáson ő szentsége előtt abbé Celse, mail-
lanei plébános Dél-Franciaországból, Provenceból. 
Miserai Frigyes provencelae-i költőnek azt a költeményét 
hozta el a pápának, a mely az avignoni pápák koráról 
szól. A költemény cime «Nerte». O szentségének igen 
kedvére jött a kihallgatás és a provencale-i költő aján-
déka s örömének avval adott kifejezést, hogy az abbé-
val sokáig elbeszélgetett — provencale-i 113'elven A köl-
tőnek aranyérmet és apostoli áldást küldött. 

X. Pius pápának kiváló érzéke van a plébániai lelki 
pásztorkodás ügyes-bajos dolgai iránt. Nem csoda, 
hiszen azokon maga is átment. Legújabb igyekezete a 
többi között Róma plébániáinak új beosztása. Kezdetét 
vette ez az új beosztás a s. Maria dei Angeli templom 
plébániájának új kikerekítésével, melyre Giovannellit, az 
új plébánost, maga Respighi bibornok, a pápa római 
püspöki helytartója iktatta be. — y —la. 

Szociá l i s e s t é k a veszprémi róm. kath. Legény- J roda 
egyletben 1909-10. Közrebocsátja az elnökség. Veszprém, ^ 
Egyházm. könyvnyomda. 134. 1. 

A többféle címen megindult u. n. szabadtanítás, 
mely nagyon sok tekintetben a sociáldemokrata avagy 
szabadkőműves világnézet terjesztésének szolgálatában 
áll, tagadhatatlanul erős lökést adott életrevalóbb kath. 
egyesületeinknek is, hogy felolvasó-estéiket ne ötlet-
szerűen összeállított, legtöbbször «szépirodalmi» pro-
grammal töltsék ki, hanem a kornak megfelelő, könnyen 
élvezhető formában előadott komoly kérdéseket tárgyal-
janak. 
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A veszprémi Legényegyesület — bizonyára vala-
mely névtelen jótevő áldozatkészségéből — tetszetős 
füzetben ki is adta élvezetes estéinek előadásait, fel-
olvasásait. A tíz alkalommal megtartott előadások vál-
tozatos műsorral szórakoztatták hallgatóságukat. A lelki 
szükségletekről (Wimmer K.), a jó és rossz Ízlésről 
(Kertész K.), a jobbágyság történetéről (Kissi.), a modern 
emberről és a szabadakaratról (Szlabey D.), a fiatal 
korú bűnösökről és a társadalomról (Juraszek J.), a 
hitről és tudásról (Beöthy I.), az üstökösről (Eberliardt 
B.), olvashatunk érdekes és élvezetes cikkeket. Két 
ünnepi beszéd (karácsonkor Bliédey Gy., Sz. József 
napján Fatér I. tollából) és egy színre alkalmazott 
mese : Az ördög, Kertész K. színre alkalmazásában, van 
még a füzetben némely hivatalos dolgok mellett. 

A füzet ismertetőjét első sorban Kiss István 
értékes felolvasása a jobbágyságról és Juraszek kir. 
főügyésznek a fiatalkorú bűnösökről tartott elő-
adása érdekelte. A jobbágyságról épen a «Religio» hasáb-
jain sok igen érdekes, fölöttébb értékes cikk jelent 
meg a kérdésnek mostanság legalaposabb ismerőjétől. 
Ezekből a cikkekből az a benyomásunk támadt, hogy 
még nem derítették föl a kérdést annyira, hogy általá-
nosságban lehelne beszélni a jobbágyság helyzetéről 
(v. ö. 36. I.), sem pedig Tiborc szavaival nem lehet 
jellemezni a jobbágyság egész helyzetét. Az előadás 
egyébként sok viszonyra kiterjed, sok oldalról ipar-
kodik megvilágítani a jobbágyság helyzetét. Az előadás 
szerzője elismerést érdemel nehéz és nagyrészt eléggé 
fel nem derített tárgyának komoly tanulmányozásra 
valló kellemes előadásáért. Hogy itt-ott nem írhatjuk 
alá minden szavát, az a tárgy nagyon nehéz voltában 
leli alapját. 

Közbevetőleg említem fel, hogy a Mária Terézia-
féle urbárium után beálló és az 1848-iki törvényekre 
következő korbeli jobbágyok, illetőleg parasztság hely-
zetének összehasonlító tárgyalása igen érdekes tanul-
mányul szolgálhatna agrár-szociális Íróinknak és 
sok tanulságul a mi gazdasági liberalizmustól is telitett 
közfelfogásunknak. 

Juraszek kir. ügyész az 1908. XXXVI. t-c.-ről tar-
tott előadást az érző szivű és törvényt tisztelő gyakor-
lati jogász teljes készültségével. Nem föltétlen dicsérője 
a törvénycikknek (v. ö. 84. 87. 11.), de azt a nagy átala-
kulást, azt a nagy felfogásbeli különbséget, mely a 
gyermekbiróság intézménye és az azelőtti helyzet között 
fennáll, a nagy közönség számára igazán élvezetes és 
tanulságos, — elmélkedtető formában adja elő. Azt 
hiszem, hogy Veszprémben ezen előadás után az em-
berek megbarátkoztak a férfi-patronage-ok intéz-
ményével s nem tartják azt betegesen humanista korunk 
egyik túlságosan elméleti találmányának. 

Két előadással foglalkoztam hosszasabban. Nem 
akarom mellőzni a többi előadót, tartalmas és élvezetes 
előadásokat szolgáltattak ők is hallgatóiknak és olvasóik-
nak, sőt kiemelem felőlük is, hogy bizony jó példát adtak 
más egyesületeknek is a tárgyválasztásra és a kellemes 
feldolgozásra, hanem non possumus omnia omnes. 

Az egyesület működéséhez sikert, a táradozóknak 
továbbra is buzgalmat kívánunk s a füzet munkatársai-
nak és összeállítójának pedig elismerésünket fejezzük ki. 

T—cs. 

William Gascoyne Cecil : C h a n g i n g Ch ina . London 
1910. Nisbed et Comp. 

Talán nem tévedünk, lia európai jelentőséget tulaj-
donítunk e könyvnek, mely egy előkelő angol főúr 
tollából ered. Kína fölébredésének problémájával foglal-
kozik, főleg azon okok kinyomozásával, melyek a világ-
politika e rendkívül fontos eseményéi létrehozták. 
«Évszázadokon ál - írja Lord William — Kina volt 
az az állani, amely úgyszólván meg sem mozdult. Most 
azonban e letargiának vége, Kinában minden téren ha-
talmas reformáramlat indult meg. Mi ébresztette föl 
Kínát? Főkép két okra vezethetjük vissza Kina ébredé-
sét. Az egyik és ez a kevésbe értékelt és méltatott té-
nyező : a kereszténység ; a hatalmasabb és nyilvánvalóbb 
ok az új nemzeti áramlat. 

E nemzeti mozgalom oka a politikai események 
által létrehozott mély megaláztatás érzete, mely főleg a 
mukdeni csata hatása alatt támadt, midőn annál éle-
sebben érezte egész Kina a semlegesség törvényeinek 
vakmerő megvetését, mert képtelen volt igényeit és 
igazait érvényesíteni, olyasmibe nyugodván bele, a mit 
megakadályozni nem állott hatalmában. 

Midőn Japán legyőzte Kinát, a megaláztatás fulánkja 
inkább támasztott idegenek elleni gyűlöletet Kinában, 
mint bánatot a leveretés gyalázata fölölt s a hithirdetők 
mindenütt ellenségeskedést tapasztaltak működésűk 
iránt. Ez ellenségeskedés, üldözés Shantungban érte él 
tetőpontját, két német illetőségű római katholikus hit-
hirdető legyilkolásában. Németország akciója, mellyel a 
gyilkosság büntetéseül egy bizonyos terület átengedéséi 
követelte, lehetett sikerült politikai fogás, de kevés be-
csületet hozott akár Németországra, akár a keresztény-
ségre. Tényleg hithirdetés szempontjából nagyon sze-
rencsétlen lépés volt ez, mert arról győzte meg a 
kínaiakat, hogy a hitterjesztés sem egyéb, mint egy 
ellenséges ország polgári közigazgatásának egy alkató-
része s ha Kina távol akarja tartani magálól az idegen 
befolyást, első sorban a hithirdetőket kell ellávolitania 
az országból. . .» 

Lord William rámutat arra a nagy hatásra is, 
melyet Oroszországnak Japánnal szemben szenvedeti 
teljes veresége Kinában keltett. Itt Európában kevés 
embernek van fogalma arról a keserűségről és mély 
megaláztatásról, mely ekkor egész Kinát elfogta. A muk-
deni ütközetet valóban úgy kell felfognunk, mint for-
dulópontot a világtörténelem folyásában. Sokan ugyan 
egyébről se beszéltek itt Európában, mint Oroszország 
megalázásáról, de tapasztalataim szerint Oroszország 
úgy tekintette az egész dolgot, mint egy gyarmati hábo-
rút, amelybe egy ügyetlen, balkezes és tájékozatlan kor-
mány keverte az országot, mint olyan háborút, a mely 
lia nyilvánvalóvá tette is tisztjeik tehetségtelen, képzet-
len voltát, mégis bebizonyította katonáik bátorságát. 

Kina megaláztatása azonban mély és erős volt. Ha 
az ember meggondolja az állást, melyet a császár Kiná-
ban visel ; ha hozzávesszük a tiszteletet, mellyel ugyanott 
az ősök iránt viseltetnek : akkor elképzelhetjük, milyen 
hatással lehetett minden igaz kínaira, hogy császárai-
nak sírmezeje volt Kelet és Nyugat titáni küzdelmének 
színtere. De ennek a megaláztatásnak eredménye lecke 
volt, tanulság, hogy Japánnak igaza van, hogy akármily 
gyűlöletesek legyenek a Nyugat útjai, eljárása, azok 
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mégis szükségesek s Kina minden igaz hivének azon 
kell lenni, hogy alkalmazzák azokat a birodalomban. Ha 
meggondoljuk Kina terjedelmét, méltán kérdezhetjük 
magunktól, milyen hatása lesz az új politikának a világ 
többi részeire. Most még a meggondolás időszakát él-
jük, de meddig fog tartani, nem tudhatjuk. Keletet, 
Nyugatot eggyéolvasztani a gyakorlatban igen nehéz 
feladat, melynek most még gyakran kudarc a vége, de 
tekintettel Japán eredményes példájára, a nemzeti ve-
szedelem és az idegen uralom fenyegető hatása alatt 
Kina nem mondhat le soha a küzdelemről, akármi lesz 
a végeredmény, azt hiszem annyit minden elhamarko-
dottság nélkül állíthatunk, hogy nemcsak Kinát fogja 
alapjában átalakítani, hanem Kina által az egész világot. 

Kina ébredésének magasabbrendü, erkölcsi oldalára 
fordítva a beszédet, Lord William Cecil azt mondja, 
hogy azt részint közvetlenül, részint közvetve a keresz-
ténységnek tulajdoníthatni. Nagy dicsérettel emlékszik 
meg a keresztény irodalmi társaságról és a bibliai társa-
ságokról, kimutatva, hogy mily eredményes volt mun-
kásságuk. Protestáns és angol létére természetesen nem 
kevéssé elfogult az angol missziók működésével szem-
ben. Azt hisszük, több tekintetben igazságtalanná válik, 
midőn a német politikát veszi bonc.kése alá. 

«Ha Németország — így folytatja — shantungi eljá-
rásával hamis és visszataszító képet nyújtott Kínának 
a kereszténységről, a legyilkolt, részint belföldi, részint 
idegen hithirdetők hősies szenvedései, a kereszténységet 
legtisztább alakjában állították a bámuló világ elé. 
Annyi ezer meg ezer keresztény kínszenvedése után 
Shansiban a belföldi testületek, különösen a kínai bel-
földi misszió visszautasított minden kárpótlást azok 
véreért, a kik az evangéliumért haltak hősi halált. 
A kinaiak meggyőződtek akkor arról, hogy a keresz-
ténység német beállításában nem az egyedüli és ha 
Németország úgy is tekintette a kereszténységet, mint 
falovat, amelybe bebújva prédájához juthat, az angol 
nyelvel beszélő fajok magasabb eszményt hirdetnek, 
olyat, amely sokkal jobban megegyezik vallásunk ala-
pítójának igéivel». 

E faji és vallási elfogultság által sugallott véleményt 
természetesen nem tesszük magánkévá, de megemlé-
kezve a német császár kegyetlen, öldöklésre biztató 
szavairól, melyeket akkoriban a Kínába távozó meg-
torló csapatokhoz intézett, nem tagadhatjuk, hogy Lord 
William szavaiban van némi igazság. Ámde kövessük 
fejtegetéseit tovább. 

«Kína ébredésének két mozzanata van. Az egyik, 
hogy Kina tudatára jön Nyugat tudománya és mester-
séges értékének, másrészt tudatára ébred annak is, 
hogy van Nyugaton egy hatalom, erő, amely jóságból 
ered s hogy ennek a jóságnak gyökere a keresztény hit-
ben van. Kina ébredésének főkép e két mozzanatát kell 
szem előtt tartanunk, mert ha Kínának része lesz jövendő 
civilizációnkban, kötelességünk és érdekűnk egyaránt 
arra törekedni, hogy ez a nagy világmozgalom nemes 
irányban fejlődjék».1 

«Kina iparkodik elfogadni a nyugati civilizációt, 

i Lásd : What has awakened China ? How lïurope betrayed 
itself and the consequences. (Mi ébresztette fel Chinât ? Hogy viselte 
magát Európa és mily következményei vannak ennek.) Public 
Opinion. May 6. 1910. 

de attól lehet félni, hogy kereszténység nélkül fogja át-
venni azt. Minden egyéb fajok között a kínai az, a 
mely nem hagyja magát az európaiak által vezettetni, 
mert legjobban a kinai tér el az európaitól a faji jel-
lemző tulajdonságokban. Ha tehát saját iája vezetése 
alatt kell állania Kínának, saját fajából kell alkalmas 
vezetőket nevelni». 

Ez vezet át a könyv egyik legfontosabb tárgyára, 
egy keresztény befolyás alatt álló egyetem alapítására 
Kínában. Oxford és Cambridge már érdeklődtek e do-
log iránt, mint azt a sajtó többször kiemelte. Lord 
William Cecil egyenesen ilyen célból utazta be Kinát, 
a mi könyvének természetesen nem csekély súlyt köl-
csönöz. Valóban müve pompás gyűjteménye olyan ada-
toknak, melyek a kinai szellem jelenlegi állapotát, vál-
ságát világítják meg s mikor olvassuk, szinte drámai 
erőket látunk mozgásban, működésben. Valóban Kina 
válsága sok tekintetben az európai civilizáció válsága s 
Lord William Cecil nagy államférfiúi éleslátással s ma-
gasabb politikai szempontok mellett nagy gyakorlati 
érzékkel, végűi, a mi angol publicistánál nem ritkaság, 
a kereszténység hatalmas erkölcsi, regeneráló erejének 
értékelésével szól hozzá a válsághoz is. A kinai psyche, 
néplélek, hogy ne mondjam fajiélek, oly távol áll, any-
nyira különbözik a nyugatitól, a miénktől, hogy csak 
a legteljesebb megértés, igazán keresztényi türelem, 
alkalmazkodás, önzetlenség kell eurőpai részről ahhoz, 
hogy Kina válságának szerencsés kimenetelét az egész 
emberi nem fejlődése érdekében elősegíthesse. Úgy lát-
szik, ennek a politikának nem lehet egyéb deviséje, 
mint : Charitas omnia vincit. 

Némethy Gyula dr. 

Följegyzések• (Irodalmi képek.) 

A nagy találkozó. — Soror Renata. — Sajtó-decentralizálás.— 
Knigge, az elfeledett. 

Eltemettük hát a legnagyobbat, a legutolsót is 
azok közül, a kiknek irásmüvészete mindenekel ál-
fogó, egyetemes erővel, minden magyaroknak gyö-
nyörűséget,megértést nyújtó ellenállhatatlan varázszsal 
tündökölt . Mikszáth meghalt, hogy a halhatatlanság 
birodalmába jusson s a nélkül, hogy a Toldy Feren-
cek aggályait öltenénk magunkra, a kik szentül, bár 
még életükben megcáfoltan hittek az irodalmi pro-
gresszió olyan betetőzésében, a melyen tűi a haladás 
nem lehetséges, gondolkodóba kell esnünk. Van-e a 
Mikszáth utáni magyar i rodalomnak nagyon is külön-
böző chargekkal teljes vezérkarában olyan rang, 
a melynek föltétlen tiszteletében és megértésében 
mindnyájan ta lá lkozhatunk? Vannak «intellektuel-
lek», bájos egyéniségek, kerületi nagyságok és város-
részi, vidéki népszerűségek, de keresnünk kell azt, 
kinek kultusza kötelező, parancsoló kényszerrel has-
son át mindnyájunkat . Kulturánk erős differenciáló-
dásának idején, mely Mikszáth pályájával esik egybe, 
épen ez volt az ő igazi nagysága. A katholikus morál 
immorál isnak és lehetetlennek, a proletár-esztétika 
burzsoának, a nem fővárosi magyar idegennek találja 
ezt vagy azt a nagyságot s a jkunkon a fájdalmas 
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«mort le roi» kiáltás, melyre elkövetkezik-e a «vive 
le roi?» Úgy tetszik nekünk, Mikszáth az utolsó, a 
kinek koporsójánál mindnyá junknak találkozni 
kellett. 

* 

Valóban, a halál jobban összehozza az embereket, 
mint a születés. Erdős Renée, az izzó érzékiség erő-
vel teljes asszonyi dalosa, újjászületett a keresztény 
morálban s mert költői egyénisége ú j dokumentumok-
kal nyilatkozott meg az újjászületés lelkicsatáiról, 
zűrzavaros és skeptikus lármától lett teljes a magyar 
kr i t ikának nemrégiben még «magyar Saffo» cimű 
babérokat termelő berke. Ertjük, értjük, mondják az 
iljú és vén augurok s az irodalmi kritika pengéje 
helyett Kraft Ebing bonckését, hogy ne mond juk 
sakterkését fenegetik. Az olasz templomok homályos, 
ódon bar langjainak gyertyafény- és tömjénfüsttől 
reszkető párái, a ka takombák misztikuma, a vértanuk 
földje, az itáliai ég megzavarták az asszonyi idegeket, 
melyeknek új i rányú vibrálása, szeszélye a bűnbánó 
Magdolna konver t i ta-ruháját új toalett gyanánt ölti 
a pogány tüzek lázában megfáradt testére. A moder -
nek és impresszionisták, az emberi egyenlőség után 
kiáltók megtagadják brutális cinizmusukban a női 
lélek létezését s irodalmi lélektanuk menetrendén 
az excelsior a balesetek listáján szerepel. A mióta 
Rródy Sándor egy orosz regény fordí tásának elő-
szavában szankcionálta a beteg lelkek és az alkotás 
együvétartozását, mit az utána következőknek hosszú 
sora sietett bizonyítani, a betegség és az alkotás 
közösségében való elvtársaknak nem volt ilyen j ó 
a lkalmuk megdöbbenni egy újjászületés nagyszerű-
ségén. Az irodalom konverti táinak ilyen magyaráza-
tát I luysmon óta, és mások óta halljuk ez egyforma-
sággal szemben a konverti ták revelációjának hangja 
ö rökmás és űj. Nem akatolikus, hanem alitteratus, 

a ki az új hangnak örülni nem tud. 
* 

Az európai sajtó nemcsak az egyes országok 
fővárosaiban, hanem a provincban is hata lmas s e 
tényben — élénk példa rá Németország — osztozik 
a katholikus sajtó is. Most, hogy Szegeden egy, a 
budapesti sajtóval teljesen egynivójú nagy vidéki lap, 
a magyar vidék első nagy újságja indult meg, aktuális 
a sajtó decentralizációjáról beszélni. Veszedelmes és 
ferde helyzet, hogy a magyarság közvéleményét a 
fővárosi sajtó képviselje, de mi haszna a decentrali-
zációnak, ha az eljövendő decentralizált magyar 
sajtó úgy akar hivatásának magaslatára emelkedni, 
hogy mentül tökéletesebben hasonlítson a buda-
pest ire? Az ilyen módus valóra válthatja a fából 
való vaskarikának, a valódi utánzatnak abszurdumát, 
de nem azt a bizonyos, sokat emlegetett decentrali-
zációt. Erről lévén szó, igazat kell adnunk, aminthogy 
a siker tényei is igazat adnak a magyar szociál-
demokratáknak, kik a gyönge és időközi vidéki sajtó-
nál többre becsülik a hatalmas, mindenhová beve-

zetett központi sajtót s vidéki orgánumaikat erősza-
kosan beszüntetik. Náluk a vidéki sajtót az ál landó 
vidéki agitáció és a párt t i tkárságok helyettesítik. 
Mennyire nehéz m u n k a a katholikus sajtó, mely a 
centralizáláson nincs túl s mégis a lokális szükség-
letek szerint, a decentralizálásra is kell gondolnia. 

* 

Nemrégiben szemelvényeket közöltek a lapok 
egy katholikus kiadású szabadkőmives-ellenes röp-
iratból, melynek lelkes, de naiv mivolta a páholyok 
annyira aggressziv és határozott irodalmi agitációja mel-
lett elenyészőnek mutat ja az ellensúlyozást. Az egész 
magyar antiszabadkőmives irodalom jó formán ki-
merül Deák Ferenc hires mondásának ismétlésében, 
mely klasszikus rövidséggel vetette elébük : «ha igaz 
uton járnak, miért a titkolózás?» Knigge Adolf báró, 
az «Érintkezés az emberekkel» cimű világhírű, ma-
gyarra is többször lefordított könyvében, mely több, 
mint tizenöt kiadást ért, a maga idejében félelmes 
ellensége lehetett a szabadkőmivességnek s érvei, 
melyek ezt a társulást a kíváncsiság, érvényesületlen 
tevékenységi ösztön vagy a gyávaságra vezetik vissza, 
jórészt ma is fenlállók, de a XVIII. századbeli német 
nyárspolgári erkölcsök e kodifikátora ma annyira 
elavult és annyira általános, hogy az ilyen irányú 
agitációnak égető szüksége volna egy komoly, okos 
könyvre, a milyen Knigge volt a maga idejében. «Csak 
mindennapi lelkek engedik a kényszert alkalmazni 
egyéni szabadságuk ellenében, hogy oly terv szerint 
dolgozzanak, melynek helyességét előttük ismeretlen 
egyének állapították meg», m o n d j a Knigge s e szavak 
súlyát mérlegelve, ma se kell őt egészen elavultnak 
hinnünk. Könyve különben Németországban ma is 
a legnépszerűbb Volksbücher-ek egyike. Szász Béla. 

Levél a szerkesztőhöz. 
Nagyságos Uram ! Az orosz közmondás azt t a r t j a : 

«ha nem kérdeznek, ne m o n d j semmit». E mondás 
mögött az orosz népet jel lemző annyi lelki letörtség 
és energiátlanság rejtőzik, hogy megrémülnék, lia a 
katholikus egyház szubordinációja és fegyelme a 
klérusba ennyi szerencsétlen meghunyászkodást ne-
velt volna bele. Tudom, hogy ez egyházunknak nem 
szándéka, azért felelek, jóllehet, Nagyságod engem 
múltkori cikkében «A dogmatika t. tanáraihoz» nem 
kérdezett és pedig azért nem, mert nem vagyok dog-
matika-tanár . Más tárgyakat tanítok, jóllehet készült-
ségem főiránya inkább a dogmatika felé súlyozódik. 

Nagyságod ezt a kérdést vetette fel : miért cse-
kély eredményű a dogmatika-tanítás ? Helyes. Üdvöz-
löm a kérdés felvetőjét. És üdvözlöm mindazokat, a 
kik ma jd a kérdés megvitatásához és megoldásához 
szakszerű véleményeikkel hozzájárulnak. Az én sze-
rény és nyílt véleményem a következő: 

Jó dogmatika- (és egyéb) tanításhoz mindenek-
előtt jó tanár kell. Ez a legfontosabb tényező, nem 
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a segédkönyv vagy az időbeosztás. A római Ansel-
miánumban , mielőtt P. Janssen megírta terjedelmes 
traktátusait, szent Tamás Summájá t használták kézi-
könyvül. Soh'se vettem észre, hogy a bencés növen-
dékek há t rább állottak volna a dogmatikában, mint 
mi, pedig nekünk jó segédkönyvek állottak rendel-
kezésünkre.1 

A jó tanár pedig nem az egyetemen készül 
praelectio-hallgatás közben, hanem a tanárkodás 
első éveiben. Tanítva tanul, szerez magának elő-
adói gyakorlottságot, ekkor tudja csak anyagát át-
tekinteni, kapcsolódásait megérteni, szervezeti egy-
ségét becsülni és csak mikor már ennyire van, akkor 
kezdhet neki ismeretei bővítésének, meggyőződése 
mélyítésének, ekkor kezdheti a szakirodalmat ered-
ményesen tanulmányozni és az esetleges ú j irányo-
kat értékelni. 

Hogy ez megtörténhessék, két dologra van szük-
ség. Az első az, hogy a tanár állását szeresse és 
ál landónak tekintse; a másik az, hogy anyagi gon-
dokkal ne kelljen vesződnie. E két dolog egyet 
jelent. A mai theologiai tanárok jórésze, ha nem 
akar sokáig tanárkodni, azért nem akar, mert a 
tanárkodásával összekötött jövedelem egy mérsékelt 
igényű kul turember közepes vágyait sem tudja ki-
elégíteni. Tanárkodik addig, ameddig jobb foglal-
kozást nem talál. Az ilyen gondolkozású embertől 
nem lehet várni, hogy teljes energiával rendezked-
jék be a tanárkodásra , ez ideologikus ok ; de nem 
lehet várni azért sem, mert anyagi eszközei addig 
se engedik színvonalon mozgó tanárnak lenni, a 
meddig kénytelen-kelletlen tanít. Ez meg anyagi ok. 
A tanárnak mindenekelőtt szakirodalomra van szük-
sége. Senki sem érzi ennek szükségét jobban, mint 
szerény magam, ki biblikus tárgyakat, bölcseletet, 
mellékesen szociologiát tanítok, mert a dogmatika 
i rodalma csak kothurnusokban lépdel előre, az én 
tárgyaim irodalma pedig hétmérföldes csizmákban 
jár . Viszont talán senki sem érzi jobban, mint én, 
annak az utasításnak komikumát, melyet az ember 
ily irányú panaszaira kap : «tessék használni a káp-
talani vagy a szemináriumi könyvtárt!» Uramfia, a 
káptalani vagy szemináriumi könyvtár böcsületes 
fóliánsai között keressek modern biblia-kritikát, 
fejlődéselméletet, Wellhausent és Harnackot, Paulsent 
és Bergsont, Schmollert és W a g n e r t ? ! Megvásárolja 
a sa já t jából? Miből? Nálunk egy nagy tárgy tanítá-
sának évi bére 420 jól megszámlált kemény és 
keserves forint, ellenben Delitzsch zsol tármagyará-
zatainak ára 22 márka , egy tisztességes nemzet-
gazdászati műre rámegy egy havi jövedelem, ha pe-
dig merészen valaki belevág egy Staats- vagy Rechts-
vagy Oekonomie-lexikon vásárlásába,bizony mondom, 
kanonok korában fizeti ki az utolsó részletet. 

1 Rómában a többi tárgyak nem egyenrangúak a dogma-
tikával, mint minálunk ; más a tanterv s így a dogmatikai 
tankönyvnek is más ott a szerepe, mint nálunk. Szerk. 

Nagyságos Uram, méltóztassék nekem elhinni, 
hogy nem tartozom az úgynevezett éhes emberek 
közé. Sőt nem is elégedetlenség beszél belőlem. Ne-
kem nem vágyam az, hogy szépen kisimított bankók 
lapuljanak íróasztalom fenekén, költséges passzióim 
sincsenek, de szeretem hivatásomat, egész lélekkel 
és pattanásig megfeszített energiákkal szeretnék dol-
gozni egyházam szolgálatában, azért sürgetem a do-
log anyagi megoldását, a mi t. i. lehetővé tenné az 
ilyen munkát . Megelégedném a legszerényebb asztal-
lal, ha az ebédlő környékén egy jól fölszerelt mo-
dern könyvtár állna nyitva számomra és szívesen 
elengedném a világ összes vörös cingulumait, címeit 
és rangjait, ha évenkint egy szerény külföldi tanul-
mányútra mehetnék.1 

Nevemet, a visszás helyzetben ártatlan me-
gyém és szeminár iumomra való tekintettel nem írom 
ide, de lia valakit érdekel, Nagyságodtól magánúton 
megtudhat ja . 

Kiváló tisztelettel X dr. 
1 Mindenesetre az anyagi ellátás kérdése, mint magam 

is jeleztem, erősen belejátszik a tanítás kérdésébe. A hozzá-
szólásokkal ezt is majd megoldás elé vihetjük, kivált oly 
főpásztorok érdeklődése mellett, a minő az öné. Szerk. 

K. P o z s o n y . A beszédet illetőleg, hol kapható, Breznay 
dr. adhat útmutatást. 

G. B u d a p e s t . Kenedi Géza, «Az Újság» Quintus-a, 
hazajővén a választásról (meS is választották), így kezdi 
legelső cikkét (jún. 5.) : «De most azt mondom, hogy legyen 
vége. Kezdjünk el megint becsületesnek lenni, úgy amint 
egy józan országban illendő». Választásaink után ennél job-
ban nem lehet jellemezni a helyzetet. 

P . S z o m b a t h e l y . Öt napot töltöttem körükben s ami 
a gimnáziumon kívül emlékemben maradt, amin valóban 
épültem : az a mult vasárnapi «Úr Jézus Szive» nagy kör-
menet volt. Nem mondták, de nekem úgy tűnt fel, mint egy 
nyilvános nagy engesztelő ima, mely a ferenciek kolostorá-
ból járta be a várost. Nagyon sok vallásos ember lehet ott, 
kivált az iparos osztályban. A ferenciek kolostorának tor-
nyáról lógó zászló : Éljen Jézus sziveinkben ! felirattal s 
a hímezett nagy Szívvel olyasmi, a mit még nem láttam. 
A túladunai művelt, jómódú vidékekhez jobban illik ez, mint 
a szabadkőmíves gyűlölködés, mely mételyez és elvakit. Egy 
kath. napilapra volna még szükségük, jó lesz erre a püspök 
úr figyelmét felhívni. 

TARTALOM. Az új naptár. By D.-tői. - Hofbauer 
sz. Kelemen élete. IV. Breznay Béla dr.-tól. — Jobbágyi 
adózás a középkorban, er.-től. — Az utánzás törvénye. 
(Társadalomerkölcstani szempontból.) I. Jehlicska Ferenc 
dr.-tól. — Egyházi világkrónika. —y - / a - tó l . — Irodalom. 
Szociális esték a veszprémi legényegyletben. T-cs-tól. — 
Lord William : Changing China. Némethy Gyula dr.-tól. — 
Följegyzések. (Irodalmi képek.) Szász Bélától. — Levél 
a szerkesztőhöz. (Hozzászólás a dogmatika tanításához.) 
N. 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 
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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 FOI 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

RAT 

EI.OF1ZETESI ARA 

Egész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

K 12- D U D E K J Á N O S dr. 
K 6 . KQYETEMI TANÁR 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIAOÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27, 

A katholikus újságírók figyelmébe. 

Egy néppárt i bukás után közösen keseregtünk. 
Legjobban bántott az intelligens elemek antipátiája 
a keresztény párt iránt. Ennek okát egyhangúlag a 
kereszténytelen újságokban láttuk s az a meggyőző-
dés jegecesedett ki bennünk, hogy mindennek alapja, 
kezdete a sajtó. Határozottan állítottuk, hogy azt a 
sok pénzt, a mit idáig a választásokra elfecsérel-
tünk, jobb lett volna a saj tóra áldozni. Mert majd 
csak akkor fogunk igazi politikai sikereket elérni, 
ha előbb saj tónkkal úgyszólván elárasztottuk az or-
szágot. 

Ezzel kapcsolatban fölmerült a kérdés: miért 
nem tud elterjedni a mostani kath. sa j tó? 

Mielőtt erre vonatkozó véleményemet ideírom, 
szükségesnek tartom kijelenteni, hogy távol áll tőlem 
a kath. sajtó rosszakaratú kritizálása. Mert a kath. 
saj tónak igen sok bírálója van. De több a gáncsos-
kodó, mint a jóakaró. Nincs bántóbb, mint hallani 
ezeket a gáncsoskodókat. Keresve-keresnek meg-
szólni, lesajnálni valót a kath. lapokban. Mit liberá-
lis újságban észre sem vesznek, az a kath. lapokban 
kiböki a szemüket. Alig lehet csodálni, hogy a szer-
kesztőségek nem egyszer igen erős szavakkal csap-
nak vissza a kritizálok fejére. A gáncsoskodók kétség-
kívül elfogultak, mikor a szerkesztőket hiszik a meg-
levő és elképzelt bajok okául. De a szerkesztőségek 
sem követelhetik souverainül, hogy: a kath. sajtót 
csak támogatni kell, kritizálni pedig nem szabad. 
Szerkesztőség, közönség relativek s egyik a másiknak 
miért nem mondhatná el észrevételeit? 

Engem nem érhetnek a mérges revancheok. 
A mit írok, nem felületes gáncsoskodásból írom, 
használni akarok. Azon tapasztalataimat mondom 
el, miket a kath. sajtó terjesztésében szereztem. Ezt 
tenni kötelességemnek tartom. 

A kath. sajtó elterjesztése sokkal fontosabb, 
mint az a bizonyos saj tóalap összehozása. Mit hasz-
nál, ha még annyi pénzt gyűjtünk is össze, ha még 
oly kövérek is lapjaink, ha nem ju tnak el azokhoz, 
kiknek szánva vannak ? Tehát első és főtörekvésünk-
nek előfizetők gyűjtésére kell irányulnia. 

De mit tapasztalunk? 

Innen-onnan sikerül 350.000 koronát összekol-
dulnunk, de új előfizetőt számba sem vehető keve-
set. Talán az egy «Uj Lap» képez kivételt. Rideg 
igazság, hogy lapjaink nem kellenek. Világi intelli-
genciánk fázik tőlük. Oly igaz ez, hogy holmi j á m -
bor optimizmussal nem lehet letagadni. Hanem igenis 
iparkodni kell segíteni a bajon. 

Azért nem kellenek a mi lapjaink, mert igen 
komolyak. Tárcák, hírek, elbeszélések, «különfélék» 
között nagy ri tkán akadunk könnyed, igazán jóízű, 
kellemesen gyönyörködtető és szórakoztató közle-
ményekre. Örül az ember, ha Kincs vagy előbb bol-
dogult Petrásevics neveit látta. Annál sűrűbben jön-
nek az életfilozofálások, vallásos elbeszélések, erkölcs-
tanitások és bölcselkedések, száraz szociális cikke-
zések. 

A lap megrendelésénél legtöbb helyen az asszo-
nyon fordul meg minden. Ha az ő tetszését meg-
nyertük, rendben van minden. 

Ám mostani túlkomoly lapjaink sehogysem tud-
ják megnyerni az ő tetszésüket. Mert alig, vagy 
egyáltalán nincs bennük nekik való, mert minden 
helyet elfoglal az élettelen politika, kritika, a száraz 
szociális ügyek, az unalmas filozofálások stb. Legye-
nek még oly kövérek lapjaink, ha mostani merev 
beosztásukból, hangulatukból nem engednek, asszo-
nyaink mindig «üreseknek» fogják tartani. Üres t. i. 
r á juk nézve, mer t hiányzik az ő porciójuk. Miért 
fosztjuk meg őket az ő kedvelt, ártatlan pletykáiktól 
s más csemegéiktől? Bezzeg a liberális lapok értik 
a dolgukat. 

Másik hiba, hogy lapjaink túltengően egyházia-
sak, mint mondani szokták: paposak. Ez talán még 
az elsőnél is nagyobb oka a nemkellésnek. Nem is 
említem, hogy egyetlen nagy napi lapunknak kiadója, 
felelős szerkesztője is pap. Napi lapja inkban hem-
zsegnek a merően egyházi hírek, miknek az «Egyházi 
Közlöny»-ben lenne helyük. És az a sok egyházi 
értekezés, cikkezés, miknek egytől-egyig egyházi szak-
lapban vag)r hitbuzgalmi lapban kellene napvilágot 
látniok! Minden második-harmadik hír papról szól. 
Es milyen egyoldalúsággal. Mintha minden pap 
szent volna, az élők úgy, mint a meghaltak. Az a 
folytonos papdicséret bánt ja az intelligens, komo-
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lyan gondolkodó világit, ki talán ismer nem szent 
papokat is. Fel támad benne az igazságérzet. Eme-
lyedni kezd. 

Valóban kisajátítják a papok maguknak a kath. 
lapokat. Pap létemre nem egyszer csóválom fejemet 
a túltengő papkultusz miatt. 

Ez sem komoly és okos eljárás. Csoda-e, lia az 
a jánlónak legtöbb helyen ezt m o n d j á k : járassák csak 
a papok, őket érdekli mi benne van. Még papok is 
sokan nyilatkoznak így: az egyházi lap (értsd kath. 
napilap) mellett kell j á ra tnom világi lapot is. Eleinte 
bosszantott ez a válasz, de később beláttam, hogy 
legalább is sok tekintetben igaz. Mert hogy miért 
kell egy napilapot megtömni papi hírekkel, köz-
érdekeltséggel nem biró iskolai ünnepségekkel, loká-
lis hitközségi ünnepségekkel, bérmautakkal , koro-
nákkal, plébánosi jubi leumokkal stb. — nem értem. 
Még latin apróhirdetést is olvashatni — a papi 
karakter kidomborí tására — mintha azt nem lehetne 
magyarul, hozzá hibátlanul megfogalmazni. Rendben 
van a dolog, lia a papok számára készült «Egyházi 
Közlöny» teszi ezt. A papok szaklapja ar ra való, 
hogy közöljön minden őket érdeklő dolgot és hírt. 
De hogy ezek nap-nap után lefoglalják napilapjaink 
legnagyobb részét, elhibázott dolog. 

Hiú kívánság, hogy ezek mellett egyházi szemé-
lyeken és testületeken kívül a világiak is járassák lap-
jainkat . Mert a világiak is kívánják a magukét. Bár-
mily tisztelettel viseltessenek is különben az egy-
háziak iránt, nem viselhetik, hogy a papság kisajá-
títsa magának, ügyeinek a kath. sajtót s vele szem-
ben ők mindig csak inferioritásban marad janak . 

Csak egy esetet mondok. Meghalt egy budapesti 
plébános. Három napig volt róla szó, jó bőven. Egy 
civil nevezetesség hal meg, egyszer végeznek vele — 
jó röviden. Az ilyen feltűnik és rossz vért szül. 
S látván igazságtalan megrövidülését a világi elem, 
nem csodálkozom rajta, ha teljesen az egyháziaknak 
engedik át a kath. lapjáratás dicsőségét. Akárhány 
esetben megrendelték kedvemért a kath. lapol. De 
egyszer csak megszűnt j á rn i s újra liberális lapol 
lát tam a különben jó katholikus házakban. S lia 
kérdeztem a beszüntetés okát, így feleltek : hiszen 
abban nincs más, minthogy ez a pap ezt telte, az a 
püspök azt telle stb. Jobb lenne, ha a gabona árát 
hozná meg pontosan. 

Ez a módszer elhibázott rossz módszer. 
Utóvégre lehet-e célja az a kath. lapoknak, hogy 

a papok járassák és olvassák? így teljesen célt 
tévesztenek. Nem lenne baj, lia egy pap sem já ra tná 
és olvasná a kath. lapokat, csak a világiak jára tnák 
és olvasnák. Mert a pap nincs rászorulva azok j a -
vító, nemesítő hatására, m á r a szeminár iumban túl-
esett ezen. De rá vannak szorulva a világiak. Ám 
mit használ minden, lia épen ezek nem olvassák? 
Nem olvassák pedig, mert érdekeik s ők maguk is 
figyelmen kívül hagyatnak s csak a papok foveáltat-

nak. Pedig az apostol szerint : Tartozunk mi erő-
sebbek az erőtlenek gyarlóságait viselni és nem 
magunknak kedvezni. (Bóm. XV.) 

Tagadhatatlan, hogy a mai társadalom egy része 
bizonyos előitélettel van eltelve mindaz iránt, a mi 
egyházi vagy papi. Van abban is valami, hogy dixit 
laicus clero, n u n q u a m amicus ero. Ezzel számolni 
kell a kath. újságírónak. Valósággal rekrisztianizálni 
kell a társadalmat, mely sajnálatraméltóan eltávo-
lodott ősei hitétől. Ám ide ügyes átmenetet kell 
betartani. Est modus in rebus s aki ezt a modust 
eltalálja, az lesz a kath. sajtó atyamestere és fel-
virágoztatója. Ajtóstul nem lehet berontani Olyan-
formán kell el járniok a kath. újságíróknak, mint 
szent Péter, ki először csak «tejet» adogatott, a szilárd 
ételt későbbre hagyta. Mint most született kisdedek, 
ésszerű hamisítat lan tejet kívánjatok, hogy ezáltal 
növekedjetek az üdvösségre. (Petr. I. 27.) 

Meg nem fontolhat juk eléggé a lelkek nagy 
mesterének, az Üdvözítőnek szavait: Még sokat kel-
lene nektek mondanom, de most el nem viselhetitek. 
(Joan. XVI. 12.) 

Tehát csak módjával az egyházi szellemmel ! 
A szertelenség nem ér semmit, csak ár tunk vele. 

A mai kath. sajtó m á r is szilárd étel. Holott a 
társadalom javarésze csak öntudatlan keresztény; 
mint a megkeresztelt csecsemő, keresztény ugyan, 
de nem praktizálja a keresztény életet. Tejet kíván 
tehát ez a csecsemőéletű, beteg, elcsenevészedetl 
keresztény társadalom. Nem szilárd kenyeret, ezt 
még nem bir ja megemészteni : a ki pedig erőtlen, 
zöldséget eszik. (Bom. XIV. 2.) 

S lia mégis rátukmáljuk, megundorodik és el-
fordul tőle. 

Lássuk be, rossz csapáson haladunk. Célt nem 
érünk, lia modust nem változtatunk. Fogjuk fel 
helyesebben a kath. sajtó hivatását, fogalmát. Nem 
állhat abban a kath. sajtó hivatása, hogy a papság-
nak émelyítő módon kedvezzen. Bárányok és juhok 
vannak az egyházban, egyháziak és világiak. S ez 
utóbbiak többen vannak az előbbieknél. Igazságtala-
nul nem nullázhatjuk ki őket semmiből, a lapokból 
sem. Vagy lia kinullázzuk, mit nyerünk vele ? Támo-
gathatjuk, főleg já ra tha t juk mi magunk a kath. 
sajtót. A világiak pedig odafordulnak, a hol méltá-
nyos figyelemben részesülnek: a liberális és zsidó 
lapokhoz. 

A mi pedig az egyházi szellemben szem előtt 
tar tandó mértéket illeti, itt nem arról van szó, hogy : 
szégyenlem vagy nem szégyenlem az evangéliumot, 
h a n e m arról, hogy síppal, dobbal nem lehet még 
verebet sem fogni, annál kevésbbé lehet holmi lár-
más katholicizmussal az elgyengült lelkeket vissza-
hódítani. Kath. szellemben szépen lehet írni anélkül, 
hogy szentelt vízbe mártott tollal kellene írni. Az a 
bizonyos hang kell ahhoz, melyet nálunk még el 
nem találtak. Czigríny Ignác. 
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Hofbauer sz. Ideiemen Mária hitvalló élete 
fó'bb vonásaiban feltüntetve. <v.> 

A mi a kívülről jött üldöztetést illeti, szentünk erről 
a rendfőnökhöz intézeti ugyanebben a levelében tesz 
érdekesen, a kongregációnak Varsóban bizonytalan 
sorsát leleplező módon, említést: «Építeni nem aka-
runk (pedig kellett volna, mert minden szűknek bizo-
nyult), mert bennünket úgyis jezsuitáknak tartanak 
(gyűlölnek), és gazdagoknak kiáltanak ki». Megnevezte 
a kongregáció ellenségeit is, a szabadkőműveseket 
és illuminátusokat. Elmondta szentünk a rendfőnök-
nek, hogy mi mindent követtek cl a «jakobinusok» 
a rend ellen, s milyen híreket terjesztenek róluk. 
Színházakban nyíltan gyalázzák a rendet. Sőt a pap-
ság maga is, a megyés püspök és egy kanonok kivéte-
lével, ellenök van. «Nyilvánosan fenyegettek meg 
m á r bennünket az akasztófával.» Szórói-szóra.1 Más, 
közönséges, sőt közönségesen jóval Télül álló ember 
is, a milyen volt Passerai atya, ily körülmények 
között összehúzkodásra, visszavonulásra, nyugalomra 
gondol. Holbauer atya meg nem tántorodik. 

Jellemző a helyzetre és az emberekre nézve egy-
aránt, hogy mikor a francia rendlagok Passerai atya 
följelentésének semmi eredményét sem látták, egy 
másik francia, Vannelet atya fordult ú jabb pana-
szokkal a rendfőnökhöz. Kifogásai csupa apróságok. 
Még azon is gáncsolni valót talált, hogy Hofbauer 
atya az éneket szereti. Az iíjú francia páter nem 
vette észre, hogy vádlevelének egész hatását leron-
totta azzal a záró vallomásával, hogy Hofbauer atya 
mindnyájokat erővei és biztonsággal teljesen tudta és 
tudja a telep közcélja felé vezetni. - A sok vádaskodás-
nak természetesen mégis volt némi, sőt igen komollyá 
is válható hatása. A rendfőnök, nápolyi szemüvegen 
néző társainak befolyása alatt, a kongregáció leg-
hatalmasabb, legvirágzóbb telepét, a varsóit, ki akarta 
zárni a kongregáció kötelékéből, a sok prédikálás-
sal és iskolai tanítással beállt külömbözés cimén. 
Ennek szentünk ú jabb fölvilágosító, alázatos és szent 
szeretettől duzzadó levele állta útját. Értelme a 
levélnek az, hogy ő meghalni képes inkább, mint-
sem hogy a rend-alapító szelleméiül elszakadjon. A ná-
polyiak és a varsói franciák a rendszabályok betű-
jéhez ragaszkodtak; szentünk annak szellemét sür-
gette és nem is tágított tőle, míg annak mindnyájan , 
még a félrevezetett rendfőnök is, meg nem hódol-
tak. Visszaemelve a rendalapí tó szelleméhez, a redem-
toristák rendjét mentette meg Hofbauer atya ember-
feletti erejével.2 A szerzetesi élet szellemének tudva-

1 Inrer ko fier, 152. 1. 
2 Jellemző szentünk fensőbbséges kormányzói bölcse-

ségére és a diseretio spirituummal, a lelkek mélyén végbe-
menő titkos változások és átalakulásokra való természetfeletti 
belátással, ha nem azonos, hát bizonyára határos emberisme-
retére, hogy a kongregáció életerének, az ujoncmesterség 
állásának gondozásával ép azt a két francia rendtagot, 

levőleg nem ez vagy az, a körülmények szerint vál-
tozható rendelkezés a veleje, hanem az engedelmes-
ség, szegénység és lelkitisztaság tökéletes megtartása. 
Hofbauer atya erre fektette a fősúlyt; nem arra, hogy 
az eredeti szabályokban van egy rendelkezés, hol 
a rendtagok elmélkedésekre és missióra vannak köte-
lezve, ellenben az iskolatartás úgy van föltüntetve, 
mint e két célnak akadálya. Hofbauer atya kénysze-
rítve volt a körülményektől Varsóban megmutatni , 
hogy igenis az iskolatartás nem akadálya ama két 
foglalkozásnak. Az engedelmesség szellemének szigorú 
sürgetésére nézve mintául ott áll Passerai imént emlí-
tett esete. A szegénység tökéletességére nézve pedig itt 
van egy másik eset. Egy atya a konyhából kávét vett 
magához és elvitte lakására, hogy ott mint tu la jdona 
felett kedve szerint intézkedjék. Szentünk megtudván 
a dolgot, az intézet ét termében erélyesen1 fölszólí-
totta a rendtagokat, hogy mondják u t ána : «Si quis 
introduxerit proprietatem, anathema sit», — ki van 
a rendből zárva. Ezt az Ítéletet azután, papírra le-
irva, oda szögeztelte a feszület lábai alá. 

A mi a szűzi tisztaságot illeti, erre nézve szentünk 
igazi angyalnak mondható . A beatifikáció egyik 
tanuja így vallott e tekintetben: «Személyes meg-
jelenése mennyei tisztaságtól ragyogott; már tekin-
tete maga tiszta gondolatokat keltő vala».2 Egy festő 
így nyilatkozott róla : «Hofbauer atya mindig befelé 
nézett, legjobb barátai sem tudták megmondani , hogy 
milyen színű voll a szeme tükre». Mint epés vér-
mérsékletű, vérmes és epés ember szentünk igen 
élénk és ingerlékeny volt egész életén át. De ő ezt is 
hősi fokon tudta lelkének és másoknak épülésére 
fölhasználni. Az önura lomban odáig emelkedett, 
hogy «a legnagyobb sértések édes külső nyugalmán 
s az ennek alapul szolgáló benső békén semmit sem 
változtattak». Ha mégis nagy ri tkán indulat kezdett 
külsején mutatkozni, akkor egy-egy leírhatatlan pil-
lantás az ég felé rögtön meghozta a lelki egyensúlyt 
és nyugalmat. «Egy izben — beszéli szentünknek egy 
barát ja — tanuja voltam ilyen futólagos ingerültség-
nek. Abban a pil lanatban rajta kapta magát az ő 

Passerat-t és Vannelet-t bizta meg egymásután, a kikkel a 
rend szelleme tekintetében összeütközése támadt. Ez a kél 
francia főnökük mennyből sugalll bölcsesége és hajlithatatlan 
szilárdsága előli rövid idő alatt teljesen meghódolt, úgy 
hogy később szentünk Passerat-t Németország és Svájc terü-
letére a maga helyettesévé és halála után az egész Alpokon-
inneni vidéken utódjává tette. 

Sokat, talán mindent megmagyaráz Passerai atya előbbi, 
vádaskodó magatartására nézve az az eset, hogy mikor Pas-
serat atya egy izben, bár már rektor volt, későn érkezett az 
asztalhoz étkezni, Hofbauer, a rendfőnökhelyettes, nyilvánosan 
letérdeltette és megkorliolta, mert az elöljárónak a rend 
megtartásában példásnak kell lennie. Ez az eset adja minden 
valószínűség szerint leghelyesebben a kulcsot Passerai ama 
mondásának, hogy szentünk «troppo vivo ed austero», a 
megértéséhez. 

1 Innerkofler mondja : «mennydörgő hangon», 157. 1. 
2 Summ. a. 1873. p. 311. 
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gyengéd lelkiismerete, hátha valami hiba, tökélet-
lenség történt, s mélységes mély fá jdalommal föl-
sóhaj tot t : «Sum homo nequam, rossz ember vagyok 
igazán».1 Maga pedig igy nyilatkozott vérmérsékleté-
nek kisértéseiről : «Látod, mindennap hálát adok az 
Úristennek,hogy élénkségemtől és ingerlékenységemtől 
nem enged szabadulnom: erősíti bennem az aláza-
tosságot és megóv a kevélységtől.»2 

De ideje már, hogy szentünk személyes tulajdon-
ságairól visszatérjünk abbeli tevékenységének, hogy 
rendjét az Alpeseken innen meggyökereztesse, foly-
tatólagos leírására. 

Minél mélyebbre sülyedt Lengyelország a poli-
tikai tönkbe, annál világosabb lett Hofbauer atya 
előtt, hog}r Varsóban rendjének nem lesz békés 
maradása. Orosz, porosz és napoleoni uralom válta-
kozott Lengyelország és annak fővárosa, Varsó fölött, 
a mely ura lmak valamennyien ellenségei voltak a 
katholikus egyháznak általában és így a Hofbauer 
atyától képviselt katholikus újjászületésnek annál 
inkább.3 A XIX. század eleje porosz hatalom alatt 
találta Lengyelországnak nyugati felét, egész a 
Visztuláig, Varsóval együtt. Szentünk és intézetei 
valóságos kul túrharcon estek át ez idő alatt ; mert 
a porosz állam hivatalnokai, természetesen, túlnyomó 
arányban protestánsok, szabadkőművesek, illetve 
il luminátusok voltak, a mely utóbbiaknak jelszava 
tudvalevőleg az vala, hogy «minden vallás csalás». 
Nem erőszak, hanem mérhetetlen csalárdság ellen 
kellett Hofbauernek magát és intézetét ilyen körül-
mények között megoltalmaznia. Fensőbbséges okos-
ságával szentünk minden egyenes támadás élét el-
tompította, az alattomos eljárások cselfogásait pedig 
kijátszotta. Pénzbeli segítséget, úgynevezett subven-
ciót a porosz államtól a világért sem akart elfogadni. 
Nagyon jól tudta, hogy ez csak ürügy akar lenni a 
beavatkozásra. Végre maga Frigyes Vilmos porosz 
király vetett véget a herce-hurcának, kimondva, hogy 
a bennoniták békében élhessenek. Sajátságos 1 Inté-
zete Varsóban ekkor, a porosz kul turharc idején, állt 
a virágzás tetőfokán4 és szentünk mégis, épen ekkor 
igyekezett leginkább Svájcban, Ausztriára nem is 
gondolhatott5 és Dél-Németországban új, biztos otthont 
keresni kongregációjának legalább ujoncháza szá-
mára , hogy abban az esetben, ha Varsóban minden 

i Summ. a. 1873. p. 293. 
a U. o. 
3 Lengyelország első fölosztása 1772-ben, második föl-

osztása 1793-ban, harmadik fölosztása 1795-ben következett 
be. Ilergenröther, Kirchengesch.3 III. 594—5. 1. 

4 A kongregáció ez időtájban 20-nál több áldozópap-
ból állt, a papjelöltek és laikus testvéreket is ideszámítva, a 
teljes létszám 30—35 tag körül járt. Innerkofler, 162. és 195. 1. 

5 Szentünk krakói fogsága és abból történt megszűkése 
még élénk emlékezetében élt a bécsi rendőri központnak. 
Mit törődött az akkori bécsi állambölcseség azzal, hogy annak-
idején szent Péter is, angyali vezetés alatt, megszökött a 
heródesi börtön bilincseiből s így lett utóbb Rómában pápa ! 

összeomlik, legalább egy biztos anyaháza legyen a 
szerzetnek az Alpeseken innen.1 

Sorba fogjuk majd venni azokat a helyeket, hol 
szentünk rendjének Varsón és Lengyelországon kívül 
telepet igyekezett szerezni és szervezni. 1802. november 
11-én indult rendházalapító és szervező útjára.2 Meg-
jegyzendő, hogy szentünk bámulatosan tudta össze-
egyeztetni magában az engedelmesség hősi fokát és az 
egyéni kezdeményezés, az iniciatíva genialitását. Soha 
életében egyebet nem tett, minthogy engedelmeske-
dett; de viszont mindenkor i készséges, alázatos enge-
delmességeinek homlokán mindig ott ragyogott a kez-
deményezésnek és a végrehajtásnak geniális erede-
tisége : a miben, az ő követésére, kortársai közül, ter-
mészetesen, nem birt elég erővel senki. 1802. október 
16-án, tehát az itt leirni kezdett apostoli utazás kez-
dete előtt egy hónappal , engedelmeskedve ezúttal is 
egy illetékes fölhívásnak, engedelmességének mine-
műségéről így írt szentünk a Propaganda főnökének, 
a kinek, mint missióban levő pap, rendelkezése alatt 
áll t : «Isten után egészen az ön kezére bizom maga-
mat és kérem az Istent, hogy ismertesse meg 
velem, a mit akar, és segítsen végrehajtani, a mit 

1 Szentünk és intézete bizonytalan varsói helyzetének 
megértéséhez, e megértés nyitjához kulcsot ad kezünkbe az 
akkori bécsi nuntiusnak (Varsóban már nem volt nuntius) a 
római Propagandához irt, 1802. december 24-én kelt levele, a 
melyben miután elmondja, hogy nuntiusi gondját a szom-
szédos országokra is, a hol nuntius nincsen, kiterjesztette. 
Varsóra és ennek egyházmegyéjére tért át és itt azután el-
mondván Hofbauer Kelemen atyáról minden jót, hogy «igazán 
apostoli férfiú és fáradhatatlan, és Hübl atya egyike az ő leg-
buzgóbb munkatársainak», leírja a varsói városi és egyház-
liázmegyei viszonyok áldatlan állását. A főpásztor szerinte 
jó ember, de nem püspöknek való, mert napjainak leg-
nagyobb részét a fegyverek szolgálatának szentelte, Hofbauert 
«nem támogatja». Ily püspöki példaadás mellett a világi és 
szerzetes papság is barátságtalan a redemtoristákkal szem-
ben ; a «missziós urak» (lazaristák ?) pláne aző «rigorizmus»uk-
kal ellenséges állást foglalnak el. «Azonban (Hofbauer 
atya), az Isten háza iránt való buzgóságában, az ily ellenté-
tességektől legkevésbbé sem engedi magát zavar ta tn i . . . 
Egynél több ok nála, hogy annál buzgóbban működjék. És ő 
bizonyos is abban, hogy fáradozásain az Úr áldása van.» 
Iwcrkofler, 210. 1. 

2 Hahnekamp, az ő külömben nagyérdemű, tüzetes és 
magvas életrajzában, szentünknek erről az utazásáról így 
nyilatkozik: «1802-ben Ilolfbauer (régi Írásmód szerint két 
lf-fel, maga Hofbauer atya egy f mellett maradt), Hübl és 
Hoffbauer Ferenc növendék (Kelemen unokaöccse) társasá-
gában, útnak indult ; négy évig barangoltak Némethon és 
Svájc különféle helyein stb.». Erre a nyilatkozatra az a meg-
jegyzésünk, hogy 1. szentünk Varsóból nem volt ezúttal és 
soha egyhuzamban négy évig távol, mert 1804. elején már 
ismét Varsóban találjuk őt, («P. Hofbauer war ein Jahr und 
schier zwei Monate von St-Benno fort gewesen.» Innerkofler, 
228. 1.) ; 2. «barangol»-ásnak ezt az apostoti utazást egyáltalá-
ban nem lehet nevezni. Szentünk távolléte alatt a lengyel-
országi missió nemcsak nem fogyatkozott meg, sőt növe-
kedett. «Die fortwährende Mission fand er in steigender 
Blüte.» (U. o.J Magában Varsóban ekkor 24 redemtorista atya 
működött. S ez volt a virágzás tetőpontja. 
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parancsol».1 Szentünk szerint tehát Isten szent aka-
rata elöljáróink vezető keze út ján érinti lelkünket, s 
a mi egyéni kezdeményezésünk épsége és egészsége 
mindig az isteni akaratnak az elöljárói irányítás 
út ján való fölismerésében és végrehajtásában bizo-
nyosodik meg. 

Mi történjék akkor, ha az elüljárói irányzás 
Isten akaratába ütközőnek bizonyul b e ? Az ily ese-
teknek elintézésére nézve szentünknek élete több és 
pedig három csoportba foglalható példával szolgál a 
tőle tanulni vágyó léleknek. Szentünk ilyen esetek-
ben vagy visszaterelte mélységes hódolattal és fen-
sőbbséges okossággal az elöljárói akaratot az Isten 
akaratával való összhangzásba ; vagy valami fensőbb-
séges, Istenből merített lelkierővel egyszerűen mel-
lőzte a rendetlenkedő elöljáróság irányítását, kitért 
előle; vagy mint áldozati bárány, vérontásra kész 
szenvedéssel tiltakozott az önkény ellen és tüntetett 
a maga szabad akarata és a mindenek fölött való 
isteni akarat fennségének tiszteletben tartása és tar-
tatása mellett. Az esetek első csoport jára nézve már 
lát tunk példát, mikor alattvalóinak följelentésére 
nézve a rendfőnöke szentünket társaival együtt a 
kongregációból ki akarta zárni. A másik képcso-
portra nézve a gyakorlati példák alább fognak követ-
kezni. 

Az ilyen bölcs engedelmesség mindig sikerrel jár . 
«Vir obediens, mondja a Szentírás, loquetur victorias».2  

Mindig sikerrel jár , igenis, az ilyen engedelmesség 
mindenkinél — ha egyébbel nem — a kötelesség 
teljesítésének sikerével. És a sikernek ezt a fokát 
m á r nem szabad kicsinyleni, annál kevésbbé sem-
mibe venni, mert hiszen az magában véve is mái-
elégséges a főfő, a legnagyobb dolog, az örök bol-
dogság elnyerésére.3 Istentől rendkívüli lelki adomá-
nyokkal megáldott embereknél, a milyen vala szen-
tünk is, a kötelesség teljesítésének sikerén felül még 
más, a rendkívüli adományoknak megfelelő, külö-
nös, rendkívüli sikerek is bekövetkeznek mindenütt , 
hol kötelesség teljesítése céljából az illetők megfor-
dulnak. Ilyen különleges sikerek a szentek életében: 
a hitéletnek hatásuk alatt való fölpezsdülése, az 
emberekben az életjavítás szükségességének fölébre-
dése stb. Egy-egy szentnek járás-kelése is az emberek 
körében maga valóságos motívum credendi, vagyis 
élő, megtestesült fölkiáltás : emberek, «sursum — 
corda !» Föl, föl a szivekkel ! Ezt nyomról-nyomra 
lehet szentünknél kimutatni mindenütt , a hová ebben 
az itt vázolni megkezdett apostoli utazásában új 
rendház megalapozása céljából eljutott. 

Lássuk ezeket a helyeket sorban! 
Breznay Béla dr. 

i Innerkofler, 198. 1. 
a Példab. 21, 28. 
3 Nihil enim tam facile est honae voluntati, quam ipsa 

sibi : el haec sufflcit Deo, mondja szent Ágoston, serm, 9, 
de verbis Domini, n. 70. 

íz utánzás törvénye. (ti.) 
Társadalomerkölcstani szempontból. 

Az előzőkből legalább megközelítőleg fogalmat 
alkothatunk arról, mit gondolnak a lélektani szocio-
lógiai iskola emberei az utánzás törvénye alatt. Alig 
vonhat ja bárki is kétségbe, hogy itt egy ha j lammal 
állunk szemben, a melyet helytelenség volna kicsi-
nyelni. A túlzásokat természetesen le kell számítanunk. 

1. Minket ez alkalommal az imitációs törvénynek 
erkölcsi vonatkozásai érdekelnek. Erre való tekin-
tettel mindenekelőtt ki kell kapcsolnunk egy túlzást, 
mely már eddig is sok zavart idézett elő. 

Tarde, mint láttuk, ha j landó tragikusan venni a 
maga fölfedezését. Valóságos ragályról, szomnam-
bulizmusról beszél, mely az emberek fölött uralkodik, 
mintha saját elhatározásuk, ér telmük és akaratuk 
nem is volna. Ez a túlzás aztán arra vezeti a modern 
etikusokat, hogy ők is jelentősebb helyet engednek 
rendszereikben az imitációnak, mint a milyen annak 
já r 1 s új felhői látnak az imitációs haj lamban, mely 
árnyékot és homályt vet az embernek lényeges morális 
erőire. Mi tehát valóságos imitációs kontágiót csak 
azokban az esetekben látunk, a mikor a példa tel-
jesen automatikusan, tehát az észnek és az akaratnak 
beleavatkozása nélkül hoz létre űj cselekedeteket és 
viselkedési módokat . Mikor azonban valamely álta-
lánosan elfogadott erkölcsparancsnak engedelmes-
kedünk, mikor alkalmazkodunk a divathoz vagy 
valamely bölcseleti iskolához csatlakozunk, valóságos 
imitációkról nem lehet beszélni. Ily esetekben hat 
ugyan mireánk másoknak példája, azonban mi mégis 
megfontoltan, a körülményeknek és következmények-
nek latolgatása után, esetleg bizonyos társadalmi 
kényszernek hatása alatt határozzuk el magunkat 
ezen lépésekre. Mikor másoknak erkölcsös vagy 
erkölcstelen cselekedeteit látjuk, a j ó vagy rossz 
példa esetleg, mondjuk többször, vonzólag vagy csá-
bitólag hat reánk. Ám az ily benyomás csak úgy 
képes bennünk hasonló cselekedetet «kiváltani», 
hogyha magunk is beleegyezünk és magunkat a cse-
lekvésre elhatározzuk. Itt tehát nem a minta, hanem 
az akarat valódi oka a cselekedetnek. Ezzel a mi 
véleményünkkel teljesen megegyezik Durkheimnak 
fölfogása, a ki így szól: «Pour qu'un acte puisse 
être attribué, à une contagion morale, il ne suffit 
pas que l'idée nous en ait été inspirée pa r un acte 
similaire. U faut, de plus, qu 'une fois entrée dans 
l'esprit elle se soit d 'el le-même et automat iquement 
t ransformé en m o u v e m e n t . . . Mais ei l ' impression que 
ce dernier suscite en nous ne peut produire ses 
elfets que grâce à notre consentement et avec notre 
participation, il ne peut plus être question de con-
tagion que pa r figures et la figure est inexacte. Car 

1 Ily értelmű túlzás felé hajlik Marion, i. m, ; Despine, 
i. m. ; Lucas, i. m. 
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ce sont les raisons qui nous ont fait consentir qui 
sont les causes déterminantes de notre action, non 
l 'exemple que nous avons eu sous les yeux».1 

Ha nem óvakodnánk Tardenak eme túlzásától, 
esetleg helytelenül Ítélnők meg p. o. köznépünk nagy 
részének a hitét és annak érdemét. Tudjuk ugyanis, 
hogy népünk többnyire minden további kutatás 
nélkül elfogadja és hiszi azon bitigazságokat, a melye-
ket lelkésze hirdet. Ne gondoljuk azonban, hogy az 
merő automatikus imitáció, melyben érdem nincsen. 
A hivő direkt módon nem támaszkodik ugyan a hit-
nek igazi motívumaira, de azért papjának szavát 
értelmes megfontolás alapján fogadja el. Ez a meg-
fontolás pedig implicite magába zárja az igaz hit 
motívumait, hiszen tudja a nép, hogy papja az isteni 
kinyilatkoztatásnak hirnöke, a ki a hit motívumait 
ismeri és hivatásánál fogva köteles hirdetni Isten 
szavát, az evangéliumot. 

Jóllehet tehát a mondot t esetekben az imitációs 
törvény igazi kontágió módjá ra nem működik, azt 
az egyet mégis régóta tudja a keresztény erkölcstan 
is, hogy a példa az erkölcsi életben igen fontos 
tényező. Az imitációs törvény, a mennyiben rossz 
példákról van szó, a morál isnak a botrányról szóló 
fejezetébe tartozik (de scandalo) és az itt meghatá-
rozott elvek szerint ítélendő meg. Mellesleg legyen 
megjegyezve, hogy a papnak, mint presztizses ember-
nek, minden cselekedete jó és rossz értelemben erős 
kisugárzó erővel bir és hogy Tarde-nak megfigyelései 
új sziliben tüntetik föl azt a régi igazságot : Yae autem 
illi, per quem scandala finnt. A jó példának haszná-
ról az aszketikus munkák tárgyalnak. A morálisnak 
és az aszketikának érdekükben áll, hogy az imitációs 
haj lamról szóló új ismereteket tudomásul vegyék és 
régi tanaikat az új igazságokkal átmélyitsék. 

2. Teljesen automatikus, ösztönszerű utánzásról 
olt van csak szó, a hol az új cselekedet az előzőnek 
egyszerű visszhangja. Itt tehát a példa behatol a 
lélekbe és ott önálló munkát végez, mint a testi kon-
tágiónál a bacillus, mely befészkelte magát a szerve-
zetbe. így terjed p. o. az ásítás, a köhögés, a nevetés 
és körülbelül ehhez a kategóriához kell számítanunk 
a kis gyermekeknek teljesen imitativ cselekedeteit is. 
Ezekre, de csakis ezekre illik reá az imitációs ragály-
nak elnevezése, a mint Dürkheim pontosan meg-
határozta : «Il y a imitation quand un acte a pour 
antécédent immédiat la représentation d'un acte 
semblable, antér ieurement accompli par autrui, sans 
que, entre cette représentation et l'exécution, s 'inter-
eale aucune opération intellectuelle, explicite ou 
implicite, portant sur les caractères intr insèques de 
l'acte reproduit».2 

Azt mondha tná valaki, hogy az imitációnak ezen 
esetei, mint olyanok, a melyek a szabadakarat műkö-

1 E. Dürkheim, i. m. 114. 1. 
2 Dürkheim, i. m. 115. 1. 

dését kizárják, erkölcsileg közömbösek. Magukban 
véve azok is, ám azért senki előtt sem lehet közömbös 
az, hogy a kis gyermek, bár automatikusan, kit utánoz, 
mit tesz. A kis gyermekben is bennlakik a fejlődni 
kezdő lélek, mely a rossz példa és a rossz imitációs 
cselekedetek által inficiálódhatik és megszerezheti a 
későbbi degenerációnak csiráit. Tarde-nak mimetiz-
musa új indító okokat szolgáltat mindazoknak, a kik 
a gyermekneveléssel foglalkoznak. Átkos közületben 
átkos példát lát a gyermek és elsajátítja a rosszat, 
mielőtt annak mibenlétét és következményeit föl-
fogná. Csoda-e, hogy a bűnözőknek túlnyomó több-
ségét azok képezik, a kik nyomorult proletárkörnye-
zetben nevelkedtek? Nagy erkölcsi és társadalmi 
érdek, hogy a közület, melyben sok gyermek nő, 
megjavíttassék. A mimetizmus új erővel megvilágítja 
az Úr Jézusnak rendkívül komoly szavait: «A ki 
pedig megbotránkoztat egyet e kisdedek közül, kik 
énbennem hisznek, jobb annak, hogy malomkő köt-
tessék nyakára és a tenger mélyébe meríttessék». 
(Máté 18, 6.) 

3. A maga egészében véve a nevelést, a mennyi-
ben az a felnőtteknek lelki irányítását is magában 
foglalja, ugyanazt kell mondanunk , a mit előbb 
áll í tottunk; az imitáció törvényével számolnunk kell 
az egész vonalon. A nagy, magasztos erkölcsi minta-
képeknek bemutatása mindig meg szokta ragadni a 
kedélyeket, a példának kisugárzó ereje jóra serkent, 
hasonló erényekre, cselekedetekre buzdít. A jó i rányú 
irodalomnak, a nemesen fölfogott színészetnek áldásos 
hatásai ismeretesek, a mint másrészt az is ismeretes, 
hogy a szennyirodalomnak és az aljas színdarabok 
bemutatásának rombolásai kiszámíthatatlanok. Nick 
Karternek betörő alakjait nemcsak a soproni «fekete 
szív» nevezetű gyerek-rablóbanda imitálta,1 hanem 
a kőbányai templomrabló is. A mimetizmus reá tereli 
figyelmünket a sajtóra és az egész i rodalomra és űj 
erővel követeli azoknak regenerálását, aminek szük-
ségét valamennyien érezzük. 

4. Társadalomerkölcstani szempontból rendkívül 
érdekes és fontos az imitációs búvároknak az a meg-
figyelése, hogy az utánzás á rama fölülről lefelé tart. 
Az uralkodók, urak, vezető osztályok, följebbvalók 
mintaképül szolgálnak az alárendelteknek. Ezek föl-
felé tekintenek, ott keresik a mintát, melyet ösztön-
szerűleg vagy félig tudatosan másolnak. Be van bizo-
nyítva, hogy minden bűn onnan felülről, a magasabb 
régiókból szivárgott le az alsóbb rétegekbe. Tehát a 
régi : a capite piscis. Az iszákosság — mondja helye-
sen Morei és Tarde2 — kezdetben csak a királyoknak 
és nagy uraknak volt a bűne. Homeros királyai többet 
részegeskedtek, mint azoknak alattvalói; a római 
urak nagyobb alkoholisták voltak, mint a rabszolgák; 

1 E gyermek-gonosztevőket összefogdosták 1910. május 
elején. 

2 Az összes előbbi adatokat Tarde-nál találtam, La philo-
sophie pénale, 332. 1.-tól kezdve. 
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a középkori nemesség többet ivott, mint a jobbágyok. 
Már csak azért is, mert az alkohol kezdetben igen 
drága volt. Idővel elárasztotta az egész társadalmat. 
A dohányzás ugyanazt az utat tette meg : felülről 
lefelé. I. Jakab angol király nagy adót vetett ki a 
dohányra, mert, a mint a törvény mondja , «az alsóbb 
néposztályok, utánozván a felsőbb osztályoknak pél-
dáját, tönkreteszik a dohányzással egészségüket».1 

A mérgezés — mondja Tarde — manapság több-
nyire az analfabétáknak a büne. A XVII. században 
a magasabb osztályok mocskolták be magukat vele. 
1670—1680-ig valóságos epidémia módjára dúlt ez 
a bűn XIV. Lajos udvarában, miután Exili többfajta 
mérget hozott magával Olaszországból. A középkor-
ban minden királyi udvarnál és a nagy urak házai-
ban is egészen a XVI. századig az a szokás divott, 
hogy az étkezésnél a szolgaszemélyzetnek minden 
fogást előbb meg kellett Ízlelnie, mert attól félt az 
úr, hogy valaki megmérgezheti. 

A gyilkosság büne sem képez e tekintetben kivé-
telt. Az emberölés minden primitiv társadalomban 
az uraknak jogát képezi. A római úr szabadon 
lemészárolhatta rabszolgáit. Az uralkodói házaknál 
a sűrű palotaforradalmakban, versengésekben nagyon 
sok apa gyilkosság, testvér-, feleséggyilkosság történt, 
mely jelenségeknél semmi sem volt a lkalmasabb arra, 
hogy a népben is fölélessze a véres indulatokat és szen-
vedélyeket. Az uralkodók sokszor csupa szeszélyből 
háborúba kergették alattvalóikat, a kik a kölcsönös 
mészárlásokban hozzászoktak a vérontáshoz. Hát a 
gyújtogatás? Az szintén a feudális u raknak voll elő-
joga. Brandenburg grófja maga eldicsekszik azzal, 
hogy életében nem kevesebb mint 170 falut ham-
vasztott el.2 Ez az úr Nérón is túltett. A pénzhamisítás 
valaha szintén királyi előjogot képezett. Manapság — 
mondja Tarde — a kormányok nem hamisítanak 
pénzt, hanem megelégesznek azzal, hogy olykor hamis 
híreket hoznak forgalomba.8 

Az öngyilkosság, mint jól tudjuk, kezdetben 
kizárólag úri bűn volt.4 Még manapság is a civilizált 
osztályok azok, melyek között a sötét kétségbeesés 
aránylag legtöbb áldozatát szedi. Az öngyilkosságnak 
statisztikai adatai alulról fölfelé rohamos növekedést 
mutatnak. 

Hát már nincs kivétel ezen szabály a lól? A lopás-
ról talán csak mégsem lesz mondha tó az, a mi a 

1 Tarde, u. o. 333. 
2 Tarde, u. o. 336. 1. 
3 U. o. 
4 A régi nagy férfiak : Empcdocles, Seusippus, Diogenes, 

Hegesias, Stilpo, Zeno, Cleanthes, Arcesilaus, Carneades, Aris-
tarchus, Eratosthenes, Erasistratus, Demosthenes, Isocrates, 
Themistocles, Cleomenes — mind öngyilkosok voltak. Hasonló-
képen a rómaiak köziil : Lucretius, Atticus, Silius, Italicus, 
Petronius, Lucanus, Scipio, Cato, Brutus, Cassius, Marcus 
Antonius, Otho stb. V. ö. erről Th. G. Masaryk, Der Selbst-
mord als sociale Massenerscheinung der modernen Civili-
sation, Wien, 1881., 150. 1. 

többi bűnökről áll! Pedig a lopással sem állunk 
különben. Montaigne minden különös fölháborodás 
nélkül említi, hogy a középkori u raknak fiai, ha 
szüleiktől nem kaptak annyi pénzt, a mennyit kértek, 
lopással kárpótolták magukat . A római ex-konsulok 
valósággal kirabolták a provinciákat. A régi háborúk-
ban a katonaság szabadon rabolt és fosztogatott az 
elfoglalt városokban. A középkori urak közül sokan 
csupa mulatságból loptak, később pedig útonállók 
mód já ra megrabolták a kereskedőket.1 

Végül — mondja Tarde — a királyi és főúri 
udvarok a házasságtörésnek, paráznaságnak és per-
verzitásnak valóságos iskolái voltak. «Je n'ai pas 
besoin de rappeler enfin qu'a toutes les époques de 
leur prospérité, les cours monarchiques ou aristo-
cratiques, comme a présent les capitales, oui été 
une école d'adultère, de licence et de corruption 
morale pour le reste de la nation. Tous les délits 
contre les moeurs out pour cause des exemples 
venus d'en haut».2 

A modern neomalthusianizmus fejlődését vizs-
gálva, ugyanarra az eredményre ju tunk . A kapillari-
tás törvényének hódoló magas társadalmi osztályok 
tették meg c tekintetben is az első lépést. A nép az 
uraktól tanulta azt el. Be van bizonyítva, hogy ha-
zánkba franciák hurcolták be ezt a nemzeti vesze-
delmet, Franciaországban pedig a felső 10.000 gon-
dolta ki a magzatpusztítás praktikáit. Németország-
ban hasonlóképen a magasabb régiókban fogamzott 
meg ez a pogány krimen, onnét pedig leszivárgott 
az alsóbb néprétegekbe.8 «így délkeleti Német-
országban — írja Bebel — van egy elragadó vidék, 
a hol minden parasztház kert jében ott van a ló-
ciprus, melynek egyes alkatrészeit abor t ivumnak 
használják. Ugyanannak a vidéknek egy másik kerü-
letében a parasztok között már régóta szokásban 
van a kétgyermekrendszer, mert birtokaikat nem 
akar ják megosztani (a mot ívum tekintetében is 
utánozzák az urakat). Fel tűnő az is, hogy milyen 
mértékben növekedik Németországban a ter jedelme 
és kelendősége annak az i rodalomnak, a mely a 
«fakultativ sterilitás» eszközeit tárgyalja és a j án l j a ; 
természetesen mindig «tudományos» lobogó alatt és 
utalva az állítólag veszedelemmel fenyegető túlnépe-
sedésre».4 

És végül a hitetlenségnek és vallástalanságnak a 
bűne vájjon nem erősíti-e meg ugyanazt a meg-
figyelést? Mit mondott erről a dologról pá r évvel 
ezelőtt a német par lamentben Bebel? Mi is mate-
rialisták, hitetlenek vagyunk — úgymond — mint 

1 Tarde, i. m. 336. és k. 1. 
2 U. o. 338 1. 
3 Erről nagyon sok adatot és magyarázatot találni 

Dumontnál, Dépopulation et civilisation, étude démographique, 
Paris, 1890. 

4 Bebel Ágost, A nő és a szocializmus, a 44. német 
kiadás után fordította Somogyi Béla, Budapest, 1907., 154 1. 
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a felsőbb 10.000 a maga filozófusaival és tudósaival 
együtt. Rég elmúlt az az idő, mikor az uriosztály 
Voltaire jelszava szerint a vallástalanságot privilé-
giumnak tekintette s a vallást a buta népnek hagyta 
örökségül. Az istentelenség áradata onnan felülről 
kiindulva elárasztotta a nagy néptömegeket ; a szo-
ciálisták százezrei imitálni akar ják az urakat hitet-
lenségben és élvezetekben egyaránt. 

Ebből a megállapításból fontos gyakorlati tanul-
ságok folynak. IIa tény az, hogy a magasabb körök 
példája sok tekintetben ennyire demoralizáló volt és 
bizony ma is sok tekintetben felülről lefelé szivárog 
a «kriminális vírus»: akkor a nemzetnek erkölcsi 
java követeli, hogy mindenekelőt t a magasabb kö-
rök kezdjék meg az erkölcsi regenerációt. A mint a 
jószemű Jaray 1 is észrevette, a magyar ember még 
mindig nagy respektussal tekint az úrra, a kit év-
századokon át jobbágyi devócióval tisztelt. Az úr 
erkölcsei tehát zsinórmértékül szolgálnak neki ; fel-
emelik vagy lealjasítják, a szerint, a milyenek. Sokat 
beszélünk ma a néptömegek etizálásáról. Azt hisz-
szük, hogy az etizáló munká t az egész nemzettestre 
kell kiterjeszteni: reformatio in capite et membris . 
Es «in capite» mindenekelőtt . Nagyon jól tudta 
Pázmány Péter, hogy mit csinál, mikor elsősorban 
a főúri családokat igyekezett kiragadni a luteránus 
korrupció áradatából.2 

Idők folytán e tekintetben bizonyos módosulás 
állott be, mely a mi szociáletikai szempontunkból 
igen jelentős. A vezető, példái adó, irányító, vonzó 
és magnetizáló «caput»-tá a főváros nőtte ki magát. 
Ide húzódott az a polgári elem, mely pénzével és 
életrevalóságával legtöbb országban az arisztokráciát 
háttérbe szorította s mely nemcsak a poli t ikában 
vezet, hanem az ország erkölcseit is a maga képére 
és hasonlatosságára formálja át. A főváros izlése, 
divatja, politikai és i rodalmi irányai, beszédmodora 
az újságok révén beszivárog az egész nemzett est be, 
de behatolnak abba a főváros bűnei is. «Les capi-
tals — írja Tarde — n'envoient pas seulement à la 
province leurs goûts ou dégoûts politiques ou 
littéraires, leurs genres d'esprit ou de sottise, leur 
coupes d'habits, leur formes de chapeaux, leur 
accent, elles lui expédient leurs crimes et leurs 
délits».3 Sajátságos fővárosi bűnök — mondja a 
francia szociológus — a gyermekek szemérme ellen 
irányuló merényletek, a hűtlen férfinak vitriollal való 
leöntése vagy revolverrel való megtámadása, a gyer-
mekgyilkosság. Ezek lassan a vidékre is belopódznak. 
A bűnözés — mondja Tarde — a telegráfdrót irá-
nyában ter jed: «Les épidémies du crime suivent la 

1 V. ö. G. L. Jaray-nak kitűnő könyvét, La question 
sociale et le socialisme en Hongrie, Paris, 1909., 180. 1. : «Le 
prolétaire magyar de la campagne». 

3 Mint tudjuk, Pázmány önmaga 50 főúri családot nyert 
vissza a kath. hitnek. 

3 Tarde, La philosophie pénale, 341. 1. 

voie du télégraphe».1 De ezen egyenes átkos befo-
lyásnál is sokkal jelentősebb az, hogy a főváros a 
maga fényűzésével és érzékcsiklandozó mulatságai-
val vámpír módjá ra magába szívja a vidéki lakossá-
got, túlnépesedést idézvén így elő az ország szivében 
és előkészítvén a népességet a kriminali tásra : «Nous 
allons voir que l 'influence exercée par l 'exemple des 
grandes villes sur la criminalité est, non seulement 
directe comme nous venons de l ' indiquer, mais en-
core et surtout indirecte, comme celle des anciennes 
noblesses, par la propagation et l 'attraction de leurs 
plaisirs, de leur luxes, de leurs vices, prélude et 
préparat ion à la contagion de leurs délits. Elles 
attirent les campagnes parce que celles — ci ont 
commencé à les imiter en tout».2 

Ezen tényekből kifolyólag nem akar juk itt tár-
gyalni, hogy az ál lamnak a nemzet etikai egészsége 
és jóléte érdekében mit kellene tennie, milyen intéz-
kedéseket kellene foganatosítania, hogy az ország 
szive egészséges legyen s egészséges az a vér is, amit 
e szív a nemzettestbe lövel. Inkább csak azt akar juk 
jelezni, mit tehet e tekintetben a keresztény társa-
dalom és az egyház. Az egyháznak azon kell lennie, 
hogy a legjobb erőket a fővárosba küldje. Intenzív 
lelkipásztorkodás és a papságnak magas intellektuá-
lis nivója egyrészt, élénk, virágzó keresztény társa-
dalmi élet, egyleti, charitativ és politikai tevékenység 
másrészt, — íme ez az, amit teljes erőből kell a fő-
városban s a többi nagyobb központokban föllen-
díteni. 

5. Végezetül megemlítünk még egy jelenséget, 
mely magában véve is megérdemli az érdeklődést, 
másrészt pedig kiigazíthat bizonyos túlzásokat, me-
lyekbe az imitációnak egyes csodálói estek. Az ön -
gyilkossági epidémiát több szociológus főképen a 
mimetizmussal akarta magyarázni. Ezek határozottan 
túllőttek a célon. A példát adó öngyilkos gyakorol 
ugyan némi hatást másokra is, de tényleges utánzásra 
csak azokat birja, akik erre a sötét cselekedetre más 
okok állal előre disponálva vannak. A puszta imi-
táció, mond ja Morei, sohasem tett még öngyilkossá 
oly embert, aki lelkileg egészséges volt.3 Paul Moreau 
de Tours is azt mondja , hogy a kontágiós öngyil-
kosság csak olyan egyéneknél fordul elő, akik arra 
erősen predisponálva vannak.4 Akter Annának ese-
ténél is ugyanezt vettem észre. Mikor ez a leány 
olvasta, hogyan végzett magával Margittay Margit, 
akkor már meg volt szállva a lelke a sötét gondo-
lattól; a példa csak az utolsó impulzust adta meg 
ahhoz a cselekedethez, mely a szerencsétlen leány 
lelkében megérett. Az imitáció ilyenkor, mint Durk-

1 U. o. 342. 1. 
3 U. o. 
3 Morei : Traité des maladies mentales, 243. 1. : Durk-

lieimnál, i. m. 134. 1. 
4 Moreau de Tours : De la contagion du suicide, 42. 1. ; 

Durkheimnál, i. m. 134. 1. 
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heim helyesen megjegyzi, fölszinre hozza a cseleke-
detnek igazi okát, mely nélkül a példa kisugárzása 
mit sem tehetett volna. «On peut donc dire — írja 
Dürkheim — que, sauf dans de très rares exceptions, 
l 'imitation n'est pas un faiteur original du suicide. 
Elle ne fait que rendre apparent un état qui est la 
vraie cause génératrice de l'acte et qui, vraisembla-
blement, eût toujours trouvé moyen de produire son 
effet naturel, alor même qu'elle ne serait pas inter-
venue; car il faut que la prédisposition soit parti-
culièrement forte pour qu'il suffise de si peu de 
choce pour la faire passer à l'acte.»1 

Akik az imitációnak a tömeggyilkosságra gya-
korolt befolyását túlozzák, azt követelik, hogy az 
újságok az ilyen esetekről tudomást ne vegyenek, 
illetve tiltassék meg a lapoknak az öngyilkosságok 
közzététele. Dürkheim helyesen itél, mikor azt tartja, 
hogy ezáltal az öngyilkosságok száma csak igen cse-
kély fokban csökkenne. Egyetértünk vele abban, 
hogy nem az öngyilkossági eseteknek a referálása 
árt, hanem a referálásnak helytelen módja . Mikor 
t. i. az újságírók oly módon írnak e sötét bűnről, 
hogy annak erkölcstelensége vagy teljesen vagy 
csaknem teljesen eltűnik, akkor az ideges és a két-
ségbeesés szélén álló emberek azt a benyomást nye-
rik, mintha az öngyilkosság a közvélemény szemé-
ben közömbös dolog volna. S ez az, ami demoralizál. 
«Quand la société est moralement désemparée, l'état 
d ' incertitude où elle est lui inspire pour les actes 
immoraux une sorte d'indulgence qui s 'exprime 
involontairement toutes les fois qu ' on en parle et 
qui en rend moins sensible l ' immoralité. Alors 
1,exemple devient vraiment redoutable, non parce qu'il 
est l'exemple, mais parce que la tolérance ou l'in-
difference sociale diminuent l 'éloignement qu'il de-
vrait inspirer.»2 A mi keresztény irányú lapjaink, 
jelesen az Alkotmány, k. b. eltalálja a helyes han-
got, amelyen erről a szomorú társadalmi jelenségről 
írni kell. Jehlicska Ferenc dr. 

A gyulafehérvári leveles ládák-
Mint a gyulafehérvári káptalani országos levél-

tár utolsó gondozója, 1882-ben Pauler Gyula dr.-nak 
átadván az 1882 évi XXIII. t.-c. értelmében a levél-
tár anyagát, az ő kérésére, mit az erdély püspök úr 
is megengedett, ideiglenesen, a könnyebb szállítás 
végeit, átadtam neki 129 darab levéltári ládát, miket 
soha, sem Pauler Gy., sem utódai vissza nem adtak 
az erdélyi püspöki székesegyháznak. Azérl 1907 aug. 
31-én kérést adtam be a m. kir. belügyminiszterhez, 
hogy azt a 129 darab levéltári ládát a tulajdonos 
székesegyháznak adassa vissza. Andrássy Gyula gróf 
belügyminiszter meghallgatta az országos levéltár 

1 Dürkheim, i. m. 135. 1. 
2 Dürkheim, u. o. 136. 1. 

azon idő szerinti igazgatóját, Óvári Lipótot; de ez 
az én kérésemet alaptalan okokkal elutasi tandónak 
véleményezte; s e véleményt, mint végzést, a belügy-
miniszter magáévá tevén, a vallásügyi miniszter út ján 
az erdélyi püspökkel és káptalannal közölte. A püspök 
és a káptalan engem eme elutasító végzésről teendő 
nyilatkozatra utasítván, én a feleletet (mint alább 
következik) beadtam. Világos, hogy kérésemet helye-
selték és föl is küldöttéit két példányban a kultusz-
és a belügyminiszter urakhoz, ez előtt több mint két 
évvel. Azóta semmi felelet nem érkezett. 

De engem ezen ládák ügye azért is érdekel, 
mert az én engedékenységemre hivatkozva, a kolozs-
monostori levéltár 131 darab ládáját is Kolozsvárról 
a végrehajtással megbízottak fölhurcolták Budapestre, 
az országos levél tárba; és ezek is mind a mai napig 
ott hevernek, pedig a kolozsvári templomhoz tartoz-
nak, miket az átengedő Eltes Károly kolozsvári plé-
bános azért nem követelhetett vissza, mert váratlanul 
meghal t ; indirecte ezen kolozsmonostori 131 levél-
tári láda ügye is kellemetlenül érint engemet; s a 
titkot, hogy ezen ládák hogyan kerültek törvény és 
rendeletek ellenére az országos levéltárba, nem akarom 
magammal a sírba vinni. 

Mindkét levéltár felügyelete törvény szerint is 
az erdélyi káptalanhoz tartozván, világos, hogy a 
kolozsvári plébános a 131 darab levéltári ládát, uta-
sítása sem lévén, törvény és rendelet sem létezvén, 
az országos levéltárnak nem ajándékozhat ta ; és hely-
zete az átadás dolgában teljesen hasonló lévén az 
én helyzetemhez, ha élne, bizonyomra mondom, 
hogy ő is azok visszaküldését követelné. 

Hogy most kit illet a 131 drb kolozsmonostori láda 
ügye és kihez tartozik jogilag a reklamáció, arról nem 
szükséges véleményt mondanom. Az érdekeltek tudni 
fogják kötelességüket, talán e sorok olvasgatása 
nélkül is. 

Minden esetre elhidegült viszonyra és fölfogásra 
mutat az, hogy a magas minisztérium ily világos 
ügyben képes évekig hallgatni és semmit sem tenni 
a megzavart jogi rend helyreállítására ! 

Pedig a mozgalom a régi hiteles helyek jogi 
ügyében nemcsak nem szünetel, de forrani látszik; 
tehát az erdélyi levéltárak ládái ügye nem látszik 
olyannak, mely másokat is ne érdekelhetne. 

Azért kérem az én agyonhallgatott kérésem 
figyelmes átolvasását, mely szórói-szóra így hangzik : 

A nagyméltóságú m. kir. Belügyminiszter 107.148. 
ex 1907 november 19-én kelt leirata, melyben az én 
1907 augusztus 31-én beadott kérésemet elutasítja, 
kezdettől végig az országos levéltár igazgatója, Óvári 
Lipót jelentésére van alapítva és fölépítve. 

De mivel az alap merőben erőtlen és helytelen, 
világos, hogy a fölépítménynek is meg kell dőlnie. 

Köteles vagyok ezen meggyőződésemet bizonyí-
tani. 1. Az országos levéltár igazgatója csakis ócska 
és torzító szemüvegen nézegette az én 1907 augusztus 



31)4 RELIGIO LXlX. évi. 1010. 

31-én a Belügyminiszterhez intézett kérésemet. Nem 
veszi figyelembe, hogy az a kérés személyes tapasz-
taláson, valódi tényeken alapul, miknek igaz voltát 
letagadni talán lehet, de hamis voltát bizonyítani 
sehogy sem lehet. 

Továbbá 2. hamisan állítja a jelentés, hogy a 
gyulafehérvári levéltár fölszállításakor az illetékes 
erdélyi püspök és káptalan a levéltári ládák átadá-
sát magától értetődő dolognak tartották volna. 

3. Hamisan állítja, mintha én Pauler Gyulával 
a levéltái i ládák átadása ügyében valami egyezség-
formára léptem volna. 

4. Hamisan állítja, hogy az Adprobata Const. 
IV. 18. cime a gyulafehérvári levéltár szekularizáció-
járól szólana. 

5. Hamis az is, hogy az erdélyi levéltári ládák 
1786-ban állami költségen történt készítéséből követ-
keznék azoknak állami tulajdonjoga s hogy az a jog 
elvitathatlan lenne. 

6. Ábrándozik a jelentés abban is, mintha a 
kérdéses levéltári ládák «csak ideiglenesen való 
átengedéséről» «egy szó sem lenne», de «végleges» 
átengedéséről «igenis szó lenne». 

7. Tévedés az a zárótétele is, «bizonyára az orsz. 
levéltár helyiségének szűk voltára való tekintetből 
csakis 131, illetőleg 129 láda szállíttatott volna föl 
annak idején Budapestre». 

I. Helytelen és téves az országos levéltári jelentés 
azért, mer t az erdélyi két levéltár jogi eredetéről és jogi 
természetéről jól tájékozva nincs Óvári Lipót. Erősen 
hiszem, hogy nem fogok el lenmondásra találni, ha 
ezen kél levéltár eredetét az árpádházi királyok 
korában keresem. Ennek igaz voltát maga a levél-
tár fényesen bizonyítja árpádkori számos oklevelével. 

Minden régi alapítású magyar püspökség káp-
talana egyúttal hiteleshely is volt, a királyi felség és 
a magyar törvényhozás intézkedése folytán. Ezek a 
hiteles helyek levéltáraikkal együtt ma is megvan-
n a k ; de facto et de jure , tényleg és jogilag őrzik, 
gondozzák azon okmányokat , miket az országos 
hatóságok, vagy ezek engedelmével egyesek őrize-
tükre és gondozásukra bíztak. Ezen nagy kategóriá-
ban 1882 óta kivétel az erdélyi püspökség, melynek 
kél levéltárát a Tisza-kormány jónak látta a Buda-
pesti Országos Levéltárra] új törvény által egye-
sittetni. 

De a többi káptalani hiteles hely máig is fönn-
áll és a milyen jogi természetűek ezek, épen olyan 
jogi természetű az erdélyi két levéltár is. Én ezt, 
mint napnál világosabb tételt bizonyítani azért nem 
akarom, mert minden értelmes ember így tudja és 
így vallja. Csakis a 129 darab levéltári láda lévén 
az én fölterjesztésemnek egyedüli tárgya, erre nézve 
állítom, hogy valamint az ország összes régi hiteles 
helyeinek levéltári fiókjai nem a levéltárak sa-
játjai , de sajátjai azon testületeknek, melyek azokat 
kezdettől fogva saját költségükön csináltatták, javí-

tották, alakították és gondozták mind e mai napig : 
ugyanez áll a gyulafehérvári káptalani levéltárra is. 
Az ilyen levéltári Bepositoriumok készítésekor, a 
dolog természete követelte, hogy a testület jól vessen 
számot az illető templom építési stílusával, a hely 
méreti viszonyaival és saját kebli szükségeivel. Ezt 
meg kellett tenni főleg és elsősorban; csak másod-
sorban jött a notariátus — közjegyzőség — igényé-
nek kielégítése. Innen van, hogy a káptalani hiteles 
helyekben, az esztergomi érseki káptalantól lefelé, 
klenodiumok, drágaságok, reliquiák, szoros értelem-
ben vett káptalani levelek, letétemények stb. voltak 
is, vannak is őrizetben. 

Itt hiába való fáradság az erdélyi levéltár világi 
requisitorokkal és állami évi 80 frtnyi fizetéssel való 
ellátását és a levéltári ládák 1786-ban államköltségen 
való beszerzését emlegetni, azért, mert ebből a tulaj-
donjog ősi kérdésére nem következik semmi. Meg 
kell fe j tenem: miért nem. Azért, mert a gyulafehér-
vári levéltár összes ládáit szent István korától fogva 
Izabella királyné koráig, 1556-ig, midőn az erdélyi 
püspökség szekularizálva lett, minden kétségen kívül 
és felül, az erdélyi káptalan saját költségén csinál-
tatta épen úgy, mint a többi hasonló természetű 
magyarhoni hiteles helyek. Es ha a kezelés világi 
requisitorok beállítása mellett egy kissé módosult 
is, ebből a jogi állapot meg nem változott s a ládák 
tulajdonjoga maradóit úgy, a mint volt évszázadokon 
át mindenütt . 

Pompás jogi példa erre az, hogy midőn a XVIII. 
század elején a királyi felség az erdélyi püspökséget 
«restituálta» és ennek folytán az ev. ref. atyafiak 
kényszerülve voltak az erdélyi püspökség székes-
egyházát is visszaadni, minden követ megmozgattak, 
hogy legalább a templom belsejében levő, a publikum 
számára szánt ülőpadoknak árát az erdélyi püspök 
íizesse meg, mert ezen padokat ők maguk saját 
költségükön készítették s így arra tulajdonjogot tar-
tanak. De nem használt semmit a lótás-futás, mert 
az lett nekik a püspökségtől is, az erdélyi kir. fő-
kormányszéktől is válaszolva, hogy mikor ők a 
templomot belső fölszereléssel együtt használatba 
vették, olt voltak a padok is; ha ezeket idő, vagy 
használat elviselte és ők másokat csináltattak, nem 
maguknak, de a templomnak csináltatták azokat és 
kötelesek is voltak csináltatni. Azért azok ára meg-
térítésének helye nincs. 

Ugyanez áll a levéltári ládákra is, miket az 
állam ha csináltatott, a régi időkből való Beposi-
toriumok helyébe csináltatta és pedig főleg s első-
sorban a gyulafehérvári székesegyház főtornyának 
földszinti belsejéhez mérve, mely a levéltárt be-
fogadta ; és csak másodsorban jött a levelek behelye-
zése, amiknek t. i. eddig is voltak Reposi toriumai; 
és az ujak ezeknek a régieknek helyébe léptek. 

II. Ha az országos levéltár igazgatója az én 
kérelmemet illetőleg az 1882. évi XXIII. t.-c. szövegé-
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bői, vagy a végrehajtással megbízott belügyminiszter 
törvényes rendeleteiből, vagy az erdélyi püspök és 
káptalan határozataiból okoskodva jól bizonyítaná is 
jelentését, készséggel elfogadnám azt. És illenék is az 
országos levéltér igazgatójához az ily bizonyítás leg-
alább akkor, mikor főhatóságához hivatalos jelentést 
teszen. 

De sem törvényre, sem belügyminiszteri rende-
letre nem hivatkozik azon egyszerű okból, mert a 
ládákat illetőleg a törvény s a belügyminiszter egy 
szóval sem intézkedtek. Ez már csak azért is vilá-
gos, mert ha ily intézkedés volna, azt legalább a 
belügyminiszter ismerné és most kifejezetten r á m u -
tatni el nem mulasztotta volna. 

Pedig ez nem azért nem történt, mintha irat-
váltások a belügyminiszter és az erdélyi káptalan 
között e tárgyban nem lettek volna. Csak az 1877. 
évben több mint nyolc leirat érkezett a káptalanhoz, 
folyvást a levéltárak átadását, az átadás föltételeit 
és módozatait sürgetve; de a káptalan sem átadás-
ról, sem föltételekről, sem módozatokról egy szóval 
sem nyilatkozott s azzal vetett véget a correspon-
dentiának, hogy e kérdésben törvényre és autonóm 
jogára támaszkodva, még csak véleményt sem m o n d -
hat, mer t törvény szerint b i r ja a levéltár őrizetét és 
csak törvény szerint adhat ja át. A törvény meglett 
1882. XXIII. szám alatt. De benne a ládák átadásá-
ról egy szó sincs. Megjött a miniszteri küldött, 
Pauler Gy. is, ő sem hozott erről egy betilt sem. Ez 
onnan világos, mert ha utasítása lelt volna, ezt az 
országos levéltár igazgatóságának kellene tudnia s 
aztán itt a püspökségnek és a kápta lannak be kellett 
volna mutatnia . 

Honnan, minő forrásból meríti tehát Óvári L., 
vagy a jelentés azt a csattanós frázist, hogv a «levél-
tári tárgyalási i ratokban (?) a kérdéses ládikáknak 
csak ideiglenesen való átengedéséről egy szó sincs, 
ellenkezőleg azoknak végleges elszállítását az illetékes 
püspök és a káptalan akkor még (?) magától értetődő 
dolognak tartották», erre nézve egyszerűen meg-
jegyzem, hogy ez mind merő ábrándozás ; mert az 
én alapos értesülésem szerint sem az erdélyi püspök, 
sem a káptalan ilyen nyilatkozatot soha sem tett. 

III. És itt fordít egyet, de nagyot fordít a jelentés 
azzal, hogy épen az én magánlevelemre hivatkozik, 
mit 1882 február 21-én Pauler Gyula dr.-nak írtam. 
Hogy az én magánjellegű levelemből, egy hozzám 
intézett magánlevélre adott válaszomból hogyan 
merészel az országos levéltár igazgatója a püspökre 
és a kápta lanra ilyen árnyékvető következtetést 
levonni, azt csakis a jelentés irója mondha tná meg. 
És nevezetes, hogy a jelentés idézi is saját szavaimat 
így : «. . . sem a káptalan, sem m á s . . . a c i s tákra . . . 
fontosságot nem helyez és egészen egykedvűen veszik 
itt (már t. i. Gyulafehérváron) létét, vagy elvitelét 
i s . . .» Erre nekem egyéb megjegyzésem nincs, csak 
az, hogy az merőben az én privát véleményem, 

minek alkotásában nem kellett és nem is lehetett a 
püspök urat vagy a káptalant konzultálnom, mert a 
hangulatot igen jól ismertem, úgy, hogy azon magán-
jellegű ismeretem még ma is állhat, mert az erdélyi 
püspök a gyulafehérvári levéltár itten vagy Buda-
pesten létéből semmi fontos gravament nem csinált, 
az 1882. évi XXIII. l.-c. után a levéltár bekebelezésé-
nek semmi akadályt nem tett ; még a többi fönnálló 
hiteles helyek analógiájára sem hivatkozott; még 
csak hírlapi bolygatástól vagy panaszkodástól is óva-
kodott. Még ma is, sem a püspök, sem a káptalan 
annak a 129 darab ládának akár itt, akár Budán a 
levéltárban létéből nagy dolgot nem csinál és pedig 
m á r több mint 25 éve nem. Tehát az én teljesen 
magánjellegű fölfogásom még ma is teljesen igaz. 
De ebből a lödologra, t. i. a 129 darab levéltári láda 
tulajdonjogára nézve logika szerint nem következik 
semmi lemondás. Az országos levéltári jelentés még 
világosabb akar lenni az én levelemre hivatkozással, 
melyből állítólag az is kitűnnék, «hogy nemcsak a 
ládáknak, de a levéltári állványoknak szétszedéséről 
és ide fölszállításáról is szó vala» és hogy ez nem 
történt, csak annak tulajdonítható, «hogy a torony 
falába beépített állványok az összetörés veszedelme 
nélkül szétszedhetők nem voltak». Ilyen merész 
beszédre csak annyit mondok, hogy bár a jelentés 
minden szavát é r tem: az egész dolog lényegét sehogy 
és semmi módon sem értem s annak a képtelenség-
nek, ami benne van, határozottan ellentmondok, mert 
sem törvény, sem rendelet a ládák és állványok 
kiadásáról nem tud semmit.1 

IV. Az Adprobata Const. IV. 18-ik cimére («Káp-
talanok»), és a szekularizációra való «hivatkozás» 
nem a tudományból, de annak hiányos voltából 
ered. 

Mert 1. az Adprobata IV. 18. cime («Káptalanok») 
azért is merő lictio, mert a két Rákóczi György és 
Apafi Mihály fejedelem korában az erdélyi törvény-
hozás területén egyetlen egy káptalan sincs. Volt 
ugyan káptalan után maradott Archívum és a fictio 
ezt az Archívumot nevezi káptalannak s a benne 
levő világi requisitorokat nevezi «kapitularis Collé-
gáknak» ; de ebből nem következik jogilag semmi, 
még az sem, mintha az általam hazakért 129 darab 
levéltári láda tulajdonjoga kétes lenne. Mert 2-szor 
abban az Adprobata IV. 18-ikban egyetlen egy betű 
sincs, a mi törvényerővel bírna. Annak a fictiós tör-
vénynek régen a magva az volt, hogy mivel a Capi-
tularis Collégákat a fejedelem nevezte ki, tehát a 
fejedelem fizesse is. Mert bizony azokat nem igen 
lizetgették; s azért Bornemissza Annához, Apafi M. 
fejedelem feleségéhez lG72-ben így «könyörög a fejér-

1 Világos, hogy ha én a levéltári állványoknak a torony 
falába beépítéséről emlékeztem, ebből látszik az én véle-
ményem; de látszik az is, liogy Óvári következtetése hamis 
és erőszakos; és ez a torony falába beépítés épen 1788-ban 
történt. 
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vári káptalan» : «adna neki «valami bort» ; ha bor 
nincs, «hát pénzt»; vagy «búzát, vagy posztót», hogy 
ne marad jon teljességgel semmi nélkül». De a Requi-
sitor-intézmény épen az 1882. évi XXIII. törvénycikk 
által, még a fizetések tekintetében is, megszűnt. Tehát 
kérdés, hogyan, minő jogi és bölcsességi okokból 
hivatkozott erre az országos levéltári je lentés?! 

Aztán 3-szor az Adprobata IV. 18. nem csinálta, 
nem is csinálhatta azt a szekularizációt, mi azelőtt 
egyszázaddal történt; és a dolog lényegét tekintve, 
a gyulafehérvári levéltárt nem is lehetett szekulari-
zálni azért sem, mert az bölcsőjétől kezdve mindig 
szekuláris intézmény — kir. közjegyzőség — volt s 
az, hogy kanonokok végezték a notariátus teendőit, 
a levéltár szekuláris természetén nem változtatott 
épen semmit. Tehát hol van itt helye vagy szüksége 
szekularizációnak és hol van az általam hazakért 
levéltári ládák tulajdonjoga kétségbe vonva vagy 
letagadva ? 

V. Hogy az erdélyi levéltárak ládái joga minő 
alapon Ítélendő meg, ar ra e jelentés I. pont jában 
világosan megfeleltem. Az 1786-ban államköltségen 
történt repositorium-csináltatás és az erre alapított 
tulajdonjog s annak «elvitathatlan» állami jellege 
nem egyéb, mint petitio pr incipi i ; azaz: a jelentő 
állítja, forgatja, szorongatja is azt, a mit k íván; de 
egy árva betűvel sem bizonyítja. 

Jól megfontoltam a jelentésnek bizonyítás végett 
fölhozotl helyeit (Approbata IV. 18.; Liber Rg. Hung. 
1714. pg. 72.; Liber R. Gubern. 1786. s az alsófehér-
megyei adóhivatal valami számlája), de ezek összege 
az általam visszakért 129 darab levéltári ládára és 
annak tulajdonjogára nézve nem jogforrás; sőt nem 
is idetartozó írás és semmi esetben sem lehet bizo-
nyítás. 

VI. A levéltári jelentés azon helye, hogy a kér-
déses levéltári ládáknak «csak ideiglenesen való 
átengedéséről egy szó sincs», merő ábrándozás. Mert 
a ki így ír, fölteszi, sőt merészen állítja is, hogy 
«végleges átengedésről» igen is van szó. 

De itten teljes tisztelettel kérdem : 
1. Ugyan hol van ez a «végleges átengedés» 

megírva? Sem az 1882. évi XXIII. törvénycikk, sem 
a m. kir. belügyminiszteri levéltár, sem az erdélyi 
püspök, sem a káptalan ilyen végleges átengedésről 
nem tud semmit. 

2. Kérdem, hogyan történhetett az, hogy a 300 drb 
láda átvételére instruált Pauler Gyula dr. itt Gyula-
fehérvártt soha egy szóval sem említette a 300 drb 
láda á tadását? 

3. Hogyan történhetett az, hogy itt Gyulafehér-
vártt ő maga Pauler kiszámította a levéltári anyag 
nagyságát és annak befogadására 29 darab nagy 
pakoló-ládát készíttetett ? 

4. Hogyan történhetett az, hogy tőlem csak 
néhány láda átengedését kérte és 129 drb átvételével 
megelégedett és ezeknek a használat után Gyula-

fehérvárra visszaküldését természetesnek, helyesnek, 
igazságosnak találta és itt Gyulafehérvárit meg-
ígérte ? 

A ki ezen tényeket józan ésszel, természetes 
egybefüggésük szerint mérlegeli, könnyen rájöhet, 
hogy ez a Pauler, az ismert gyengéd lelkiismeretű 
és kötelességtudó ember, ama 300 láda föltétlen és 
végleges átengedéséről nem tudott, nem is tudhatott 
semmit ; és ha tudott volna, annak a 29 nagy ládá-
nak megkészíttetésére nem lett volna semmi ész-
szerű oka. Mert különben föl kellene róla tennünk, 
hogy azt a levéltári anyagot először az erdélyi 300 drb 
levéltári ládában ; másodszor ezen ládákat ismét más 
29 nagy ládában, tehát igazi dupla fedezet alatt, és 
minthogy harmadszor a vasúti vaggonok is eső, hó 
és vihar ellen teljesen védő fedélzettel és oldalfala-
zattal birnak, tehát igazi tripla fedezet alatt szállí-
totta volna föl innen Budapestre, a mire őt senki 
sem kötelezhette, mert még a tiszta vertarany- és 
vertezüstpénzeket sem szállítja a posta há rmas fede-
zettel vagy há rmas ládákban, elég levén arra az 
egyszerű, lezárt faláda. 

De Pauler dr. eljárásából az elfogulatlan bíráló 
azt is látni fogja, hogy ő az általam neki ideigle-
nesen átengedett levéltári ládákat, miknek száma az 
ő belátására volt bizva, csakis az átvétel és fölszál-
lítás könnyítésére és a jó rend biztosítására kérte és 
igen helyesen az okmányok egybekeveredését bölcsen 
megelőzve, az átvétel és az országos levéltárba való 
behelyezés reábízott teendőjét lényegesen, kézzel-
fogható módon biztosította és megkönnyítette. 

Ezt a nemes és jó szándékot én tiszteltem és 
ma is tisztelem Paulerban és az azzal, hogy az ő 
hivatali utóda ezen eljárását, törvényen kíviil állva, 
rendeleteken kívül kalandozva, ferdén, furcsán és 
mondha tnám : az erdélyi püspököt és a káptalant is 
sértegető módon törekszik épen a kir. belügyminiszter 
előtt feltüntetni, ezzel én igazán nem törődöm; meri 
én az egész jelentést kezdettől végig erőtlennek, 
alaptalannak és a mesék országába való ábrándozás-
nak veszem. 

Abban a pillanatban, midőn Pauler dr. kérésével 
hozzám fordult a levéltári ládákért, az ő lelki álla-
pota ez volt : Látta a ládákból rendre kiszedett és 
szedendő levéltári anyag nagyságát és ha lomra növe-
kedését, félt attól, hogy ezek az okmányok még 
könnyen összezavarodhatnak. És ennek megakadá-
lyozásán tűnődött. Egyik mód lett volna, hogy minden 
láda tar talmának szerezzen egy-egy külön tokot. De 
ez rengeteg munka lett volna. Másik mód volt spárgá-
val minden láda tartalmát külön-külön egybekötözni. 
De ez sem látszott célszerűnek. A harmadik mód 
volt : a már megürült levéltári ládáknak egyszerű 
átkérése, hát ehhez a módhoz fordult és célt ért. 

A ki a dolog velejét nézi, láthatja, hogy ilyen 
eljárás csakis űgy érthető és csakis úgy ítélhető meg 
helyesen, hogy annak a gondos miniszteri biztos 
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úrnak a 300 darab láda átveendőségéről semmi 
tudomása, semmi megbízása sem volt (még az én 
magánjellegű levelem kapcsán sem). És hogy célt 
érjen, a kérés útját választotta, mint legrövidebb és 
legjobb megoldást. Mert az ilyen megoldás, még az 
ő már megrendelt 29 nagy ládája mellett is, mindig 
nyereségszámba ment. 

így vélekedtem én magam is a levéltári anyag 
helyes fölszállításáról s a ládáknak ezen célra föl-
használhatóságáról. S hogy semmi tévedést el ne 
kövessek, bejelentettem a püspök úrnak a kérést, ki 
azt atyailag meghallgatta és foganatbavételét, úgy, 
a mint megírtam, megengedte. 

VII. Végezetül a jelentés azon záradéktétele sem 
áll, hogy «bizonyára az országos levéltár szűk voltára 
való tekintetből csak 131, illetőleg 129 láda szállít-
tatott föl annak idején Budapestre». 

Hogy ezt kinek a «bizonyára» (!) írta, azt csak 
Óvári tudja. 

Az én kérésem 129 darab átvett ládáról és annak 
hazaküldéséről szól. Itt sem alkudozásnak, sem inga-
dozásnak helye nincs. 

Az országos levéltári helyiség «szűk voltára» 
való hivatkozást pedig éretlen tréfának vagy meg-
gondolatlan beszédnek kell bélyegeznem. Mert ha 
az komoly beszédszámba mehetne, következnék: 
hogy az ország főhatósága, Tisza belügyminiszter itt 
akkora lovat szerzett, hogy az budapesti szűk istálló-
jába be sem fér t ! 

Ezen okokból a 129 darab levéltári láda haza-
küldése iránt 1907 augusztus 31-én a nagyméltóságú 
belügyminiszter úrhoz intézett kérésemet teljes épség-
ben fönntar tom. lieke Antal. 

, , . B u d a p e s t . A legújabb pápai enciklika legintimebb 
y Z1 értelmezése. Tudjuk, hogy a világrendszer körforgást 
dg- végez. De azt is tudjuk, hogy a bolygók nem szabályos 
'mil^a. körben, nein egyetlen központ, hanem két központ kö-

rül, tehát körzetben, elipszisben forognak. A szellemi 
világban hasonló dolgot tapasztalunk. Minden Isten 
körül forog. De már egyes bolygókon, például földünkön 
a lelki dolgok bizony nem szabályos körben mozognak 
egyetlen központ körül, hanem szintén csak elipszisben, 
két központ körül, melyeknek egyike változhatatlanul 
a római pápaság: Róma, az «urbs aeterna» ; másika idők 
folytán változik, aszerint, amint a világ politikai súly-
pontja ide vagy oda esik, jelenleg Berlinben van. A föl-
dünkön folyó lelki élet jelenleg ennek a képletnek csat-
tanós bizonyítékát szolgáltatja. Megjelent Rómában egy 
pápai enciklika és Berlinben és Berlin körül iszonyú 
vihar támadt. Sajtó, parlament, császár-király, minisz-
térium, a folyton lázban égő «Evangelischer Bund» haj-
szolására napok óla sajnálkozik, tiltakozik, dühöng. 
Miért ? Mert a pápa egy körlevelet intézett a katholikus 
egyházhoz, hogy a katholikusok óvakodjanak a haere-
sisek legalattomosabbikától, a modernizmustól, mely a 
keresztény hitnek minden porcikáját eredeti értelméből 
kiforgatja és mégis bent, bent akar maradni a katho-

likus anyaszentegyházban azzal a célzattal, hogy ő le-
gyen ezentúl ennek az egyháznak éltető eleme, ő, a 
keresztény hitnek kiforgatója és gyilkosa. 

Világos ennélfogva, hogy a pápai enciklika, mely 
a modernizmust veri és a katholikus egyházból, Krisz-
tus Urunk példájára, ki a kufárokat az ószövetség tem-
plomából kiverte, kikorbácsolni akarja, a katholikus 
anyaszentegyháznak belügye, melyhez sem államoknak, 
sem más hitvallásoknak semmi közük. Es mégis, egész 
Németország harci riadótól hangos a pápa ellen, ki a 
katholikus anyaszentegyházban lappangó modernistákat, 
szokása szerint, nem világi udvariaskodással tessékeli, 
hanem szent Péter és Pál haragjával veri, hogy két-
szinűsködésüket hagyják abba és vagy térjenek meg 
őszintén vagy lépjenek ki az egyházból nyiltan. Mi köze 
a katholikus egyház e belügyéhez a porosz államnak 
vagy a német birodalomnak s mindakettőnek élén a 
porosz királynak, akár mint ilyennek, akár mint német 
császárnak? Semmi köze. És mégis, az egész protestáns 
világ Németországban forrong, Danckától a svájci ha-
tárig. A lapok háborúra verik a dobot Róma ellen s a 
porosz országgyűlésben a centrumot s a lengyeleket 
kivéve, minden parlamenti párt kiállította a porondra 
a maga emberét, hogy kitombolják a protestantizmus 
haragját a pápa ellen, amiért ez a modernizmust, Krisz-
tus és az apostolok példájára, kikorbácsolja a katholi-
kus anyaszentegyházból. Mi fáj ezeknek az embereknek, 
mi fáj a protestantizmusnak ebben a pápai küzdelem-
ben a modernizmus ellen? Ez a kérdés. 

A dolog nyitját nem nehéz eltalálni. A pápa a mo-
dernizmus sebét nem kuruzsló módon takargatni, ha-
nem legmesszebb menő gyökérszálaival együtt kivágni, 
gyökerestől kimetszeni akarja a katholikus egyház tes-
téből. Hát az ilyen műtétet nem lehet elvégezni anélkül, 
hogy a mütőkés itt ott, sőt köröskörül mindenütt az 
elevenbe bele ne vágjon. Ezt tette a pápai enciklika. 
Belevágott a katholicizmussal, mint ennek negációja 
összenőtt protestantizmusba is, mert máskép nem lehe-
tett. Azaz, értsük meg jól a dolgot. A pápa nem a most 
élő protestánsok lelkében viharzó hitetlen modernizmust 
ostorozza. E tekintetben ő a protestánsok lelkéhez nem 
nyúlt. O a katholikus egyházban lappangó modernizmust 
korbácsolja kifelé. A pápa egyszerűen egy történeti tényt 
és igazságot állított a múltból a világ szeme elé, a mely 
igazság azt mondja, hogy a katholikus egyházban most 
hivatás nélkül reformálni akaró modernisták azoknak a 
hívatlan reformátoroknak szellemi és erkölcsi szárma-
zékai, kik a protestantizmust alapították. 

Az eleven élet érintése ebben a párhuzamban, illetve 
okoskodásban ott van, hogy míg a protestantizmus a 
maga nagyon is gyarló alapitóit hivatottaknak, hősök-
nek, eszményeknek tekinti, a pápa és vele az egész 
katholikus egyház bizony csak annak tartja, aminek 
tartotta kezdet óla : a hit és vallás dolgában hívatlan 
kontároknak, kik nem javítollak, hanem rontottak. Ez 
az az örök controversia, ez az az élő viszály, mely a 
katholikus egyházat a protestáns felekezelektől elvá-
lasztja és megfordítva, a protestánsokat a kath. egyház-
tól visszatartja. Ezt a történeti tényt, mely ott van min-
den katholikus, illetve protestáns vallástanban, és ott 
él minden katholikus, illetve protestáns lélekben, ezt a 
történeti tényt kidomborítani csak akkor és úgy lehet 
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sérelmes a protestáns lelkekre nézve, hogyha ők teljes 
bizonyítékát szolgáltatják annak, hogy az ő és csakis 
az ő felfogásuk jogosult. Mindaddig, míg Németország-
ban és egyebütt bárhol a katholikus egyház jogosult 
tényezője a nemzeti életnek, mindaddig a kath. egyház, 
a pápa és a hivek részéről nem lehet a protestantiz-
musra nézve sérelmesnek tekinteni a történeti lények 
katholikus álláspontú felfogását és megítélését s mind-
kettőnek nyilt vallását és hirdetését. 

A pápai enciklika ennélfogva, minthogy sem a holt, 
sem az élő protestánsok ellen sérelmet nem követett el, 
csakis önkényes eljárással tétethetett gyűlölködő vita 
tárgyává a német protestáns sajtóban és világban s a 
porosz országgyűlés előtt. Megjegyzendő, hogy az egész 
német protestáns felfortyanásban csak igen kevesen a 
német protestánsok közül őrizték meg hidegvérüket és 
józan ítéletüket. E kevés ember között ott van, amit 
örömmel jegyzünk föl, a világnak nemcsak tanácsadás-
sal, hanem hatalommal is rendelkező első politikusa, 
II. Vilmos német császár. —y—la. 

Iroda- I l i t e l e in / . é s t an . Tanító- és lanitónőképzők katho-
lom likus növendékei számára. Az új püspöki tanterv szerint. 

Irta : Magdics Ignác dr., a budapesti Ranolder-féle 
tanítónőképző-intézet igazgatója. Budapest, 1910. 126 1. 
Ára 1 korona 60 fillér. 

Magdics dr. nemcsak gyakorlati hitoktató, hanem 
az irodalmi téren is, a «Katholikus Nevelés»-ben 
megjelent számos cikke révén mint jeles szakember 
ismeretes. Számos kérdést dolgozott fel módszertanilag. 
Most megjelent müve a tanítóképzőkben érzett hiányt 
kívánja pótolni, a mennyiben rövid, velős, egy év alatt 
elvégezhető tankönyvet nyújt a képezdészek kezébe, 
melyből a hitoktatás művészetének végzésére előkészít-
hessék magukat. 

Rátermelt tanár kezében ez a könyv sikeres ered-
ményt ígér, hiszen 108 oldal egy év alatt jól elvégezhető 
anyag, a többi, a függelék : minták a gyakorlati taní-
tásra. A könyv öt fejezetből áll. A bevezetésben az elő-
fogalmakkal foglalkozik, azután adja : a hitelemzés 
anyagát, módszerét, foglalkozik a legyeleni kérdésével s 
végül megismertet a hitoktatás történetével. Mindenütt 
ulal a kiváló irodalmi termékekre, hogy az érdeklődő 
bővebben utánanézhessen a kérdés részleteinek. Elő-
adása világos, szabatos s a fölhozott példák miatt foly-
ton gyakorlati. 

Itt-ott természetesen akadna egy-két megjegyezni-
valónk is, a mi azonban nézet dolga lehet ; csak egyre 
figyelmeztetjük. A 6. oldalon egy-két kifejezése (a po-
gány népek vallása az ősi kinyilatkoztatás eltorzításából 
származott; Istennek ismeretére.. . az ember nem jöhet 
rá a maga eszéből) szabatosításra szorul, így tradicio-
nalista ízű. A helyes álláspont az, a mit a 9. oldalon 
mond : a gyermek természet szerint érdeklődik Isten 
iránt, vagyis, mint a vatikáni zsinat hirdeti, az ész a 
saját erejéből is képes az Isten lé tét . . . biztosan meg-
ismerni, tehát természetes vallásra is juthat. 

Most, a tanév végén fölhívjuk e jó tankönyvre a 
tanítóképzők figyelmét, a jövő tanévre jegyzékbe vehetik 
s használhatják. A katedrai tapasztalatok alatt érlelve s 
jól kezelve, kedvelt könyvvé válhatik. d. 

M a n u e l social p r a t i q u e . Action populaire. Paris, 
1909. 3 fr. 50. 424 oldal. 

Az Action populaire egyre-másra adja jelesebbnél-
jelesebb kiadványait. A feuilles sociales, az actes sociaux, 
a guide social mind igen érdekes és gyakorlati dolgok. 
Ámde ezek lényegét foglalja magában a «Manuel social 
pratique», mely bevezet a gyakorlati, szociális tevékeny-
ség titkaiba. A mű, mint ilyen, megbecsülhetetlen. Hisz 
köztudomású dolog, hogy épen a kezdet a legnehezebb. 
Az első lépésre szánja el magát az ember a legnehezeb-
ben. És miért e nehéz elhatározás? Azért, mert hiány-
zik az akaratot megindíló ismeret. Ezt a szükséges, 
gyakoriali ismeretet akarja nyújtani e kézikönyv. 

A mű felöleli az egész szociális tevékenységet. Szól a 
földmívesek, a munkások és a köz intézményeiről. A föld-
mívesek intézményeit három csoportra osztja: szindi-
kátusokra, kooperációkra és mutuellitékra. A szindi-
kátusok az adás-vevést ölelik föl. Tudvalevő dolog, hogy 
tömegesen venni és eladni előnyösebb, mint en detail. 
A tömeges adás-vevéssel járó előnyöket használja ki 
tehát a szindikátus és annak minden tagja. A kooperá-
ciók a termelést és a hitelt merítik ki, a mutuellilék a 
biztosítást. Mindez természetesen szövetkezeti alapon 
megy. Hasonló eljárást találunk a városi szindikátusok-
nál (institutions urbaines). A városok munkásai, férfiak 
és nők, hivatalnokok egyesülnek, alkotnak termelő, 
hitelintézeteket, néptitkárságot. 

A harmadik részben sok hasznos, üdvös dolgot 
olvasunk az olcsó házak fölépítéséről, tatarozásáról, ter-
mészetesen itt is szövetkezeti alapon. A szerző e részben 
végzett munkáját látom a legértékesebbnek. Annyi ügy-
szeretettel, gonddal tárgyalja e tonlos dolgot, hogy az 
olvasó fölkiált: hát ilyen könnyen is mehet ez a nagy 
dolog? 

A könyv minden egyes új intézménynél ismerteti a 
francia idevágó törvényeket, elmondja a megalapítás 
módját, közli szabályait, valamint a hatóságok elé ter-
jesztendő beadványok szövegét, a kezelés módját, az 
állami támogatás mérvét. 

Bár a munka első sorban franciáknak készült és a 
francia honi viszonyokat tartja szem előtt, más nemzet-
béliek is haszonnal forgathatják. Kiemelendő a mű ama 
okos fölfogása, hogy a társas tevékenység csak akkor 
lehet áldásos, ha a morális, a szellemi szempontokat is 
szem előtt tartja, mert lia ezeket félredobja, negligálja, 
az anyagi siker is elmarad. Helyes, mikor az intellek-
tuelek bevonását sürgeti, azoktól állandó, kitartó munkát 
kér. A magára hagyatott nép vagy tönkremegy, vagy a 
szociálisták karjaiba veti magát. Az igaz, jó hazafi pedig 
egyiket sem akarhatja. A szerző előszavának két igazsá-
gát emlékezetül még ide is iktatom : Les oeuvres sociales 
ont besoin de lumière ; — la perseverance seule assurera 
le succès de tant d'efforts. 

Csepela Lajos dr. 
* 

Petri cardinalis Pázmány epistolae collectae. — 
P á z m á n y P é t e r bibornok, esztergomi érsek, Magyar-
ország hercegprímása ö s s z e g y ű j t ö t t levelei . Kiadja a 
budapesti kir. magyar tudományegyetem tanácsa. Sajtó 
alá rendezte ugyanazon egyetem hittudományi karának 
megbízásából Hanuy Ferenc, a budapesti kir. magyar 
tudományegyetem hittudományi karán a kánonjog nyil. 
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r. tanára. I. kötet. (1601—1628.) Budapest, 1910. Am. kir. 
tudományegyetemi nyomda. 4-edrét. XLIV., 804. lap. 
Pázmány arcképével s címerével elül, hátul pedig 11 
hasonmással. 

A kitartó és buzgó munkának eredménye csak nemes 
és kiváló lehel. Jól ismertük Hanuy Ferencnek lanka-
datlan fáradozását a «Religio» 1908. évi 19—22. számá-
ban «Kutatás Pázmány levelei után» címen írt részletes 
leírásából, mely élénk képben tárta elénk a külföldi és 
hazai levél- és könyvtárakban kutató tudósnak hangya-
szorgalmát, melynek gyümölcsét palástolliatatlan nagy 
érdeklődéssel vártuk. Fölcsigázott várakozásunkban nem 
csalatkoztunk: Pázmány Péter leveleinek megjelent 
I. kötete méltó a Pázmány-egyetem alapítójának dicső 
emlékéhez. 

Pázmány Péter bibornok-hercegprimásnak fejedelmi 
alapításából nőtt ki a mai budapesti királyi magyar 
tudományegyetem. Az alapító iránt élő kegyeletes tisz-
telet és hála vezették az egyetem tanácsát, amikor a 
hil tudományi kar jeles tanárainak szerkesztésében 
1894—1905 között Pázmány Péter összes munkáit (opera 
omnia) diszes kiállításban kiadta. A latin sorozat hal, 
a magyar pedig hét kötetben letl közkinccsé. A kiadás 
azonban csonka maradt volna, ha belőle hiányzanak 
Pázmány levelei. Az irodalmi és tudományos müvek a 
nagy szellem tükre, a levelek ellenben a nagy lélek 
fénye. Pázmány Péter korszakalkotó géniusza hozzá-
forrott hazánk történetéhez a XVII. század elején, melyet 
a magyar «biboros Cicero» működésének ismerete nélkül 
nem értünk. E litáni munkásságra a fönnmaradt levelek 
nyújtanak biztos történeti tényekel, melyekből kibon-
takozik írójuk hatalmas egyénisége. 

Hogy Pázmány Péter összes munkáinak elengedhe-
tetlenül kiegészítő részéi alkotja levelezése úgy lélek-
tani, mint kortörténeti szempontból, érezte az egyetemi 
lanács is, a mely a két sorozat közzététele után min-
dent elkövetett, hogy Pázmány leveleinek kiadását lehe-
tővé tegye. A feladat megoldását ismét a hittudományi 
karra bízta, amely 1907. januárjában e tisztet Hanuy 
Ferenc kari tagra ruházta, a ki akkor az egyháztörténet 
tanszékét látta el. 

Hanuy az előszóban számol be arról a bámulatos 
és ritka szorgalomról, melyei a levelek kutatásában 
kifejtett. Méltán csodálkozunk szerénységén, mely meg-
elégszik a címlapon annak kijelentésével, hogy sajtó alá 
rendezte. Hanuy sokkal többet és derekasabb munkát 
végzett: kikutatta, összegyűjtötte és közzétette Pázmány-
nak emberileg található összes leveleit, melyek így a 
magyar nemzet tudományos tulajdonává válnak. A tör-
ténettudomány vallja kárál, hogy Hanuynak, a ki köve-
tésre méltó lelkesedéssel és soha nem szűnő kitartással 
végezte nemes föladatát, kötölt útlevéllel kellett elindulnia 
a levéltárakba : kapott megbízása csak a Pázmánytól 
írt levelek összegyűjtésére szólt és a Pázmányhoz inté-
zett levelekre nem terjedt ki. Pázmány Péter levelezése 
az összes munkák harmadik sorozatában hatalmas köte-
lekkel gyarapítaná történeti irodalmunkat és egész nagy-
ságában mulatná be a magyar ellenreformációnak rettent-
hetetlen bajnokát. Pázmánynak azon leveleit, melyek 
válaszok, a hozzá írtak ismerete nélkül nem érthetjük. 
Maga Hanuy, a kinek nagy tudása és páratlan kulaló-
tehetsége könnyű szerrel gyűjthette volna össze az összes 

levelezést, nagyon érzi, hogy nem teljesíthet megbízatása 
értelmében egész munkát : a függelékben huszonnégy 
kiadatlan levelet közöl, melyeket Pázmányhoz intézlek 
és a jegyzetekben, a hol csak szerét teheti, utal a Pázmány-
hoz írt és már közzétett levelekre. De ha azt az óriási 
különbséget szemléljük, a mely Pázmány eddig ismert 
levelei és Hanuy által kiadott kötet között szembe-
ötlik, még jobban sajnálhatjuk, hogy nem láthat nap-
világot Pázmány Péter lévelezése. 

Hanuy ugyan nem lépett járatlan útra, a mikor 
Pázmány leveleinek kutatásához fogott, mivel Miller 
Jakab Nándor és Fraknói Vilmos már külön kötetekben 
adják közzé Pázmány levelezését, majd Mednyánszky, 
Podhraczky, Szilágyi S., Péterlfy, Kazy, Pray, Katona, 
Beke A. s mások folyóiratokban és történeti munkák-
ban több Pázmány-levelet tettek ismertté, mindazon-
által új csapáson halad : a hazán belül és kívül min-
denüvé elfárad, vagy ír, a hol sejt Pázmány-leveleket. 
Azon statisztika, melyet az előszóban elénk tár, meg-
dönthetlen bizonyítéka Hanuy lelkiismeretességének és 
teljesített hatalmas munkájának, mely a lehelő lökéle-
lelességre törekedett. A fáradhatatlan kutató kitartásával 
121 levéltárat személyesen nézett át, míg 64 levéltárból 
Írásban kért fölvilágosítást. 

A széles mederben folyt kutatásnak ineg is lett 
fényes és kápráztató eredménye. Eddig 313 Pázmány-
levelet ismertünk; Hanuy pedig 1106 szöveggel, mely 
közül 1062 levél, ajándékozza meg a magyar tudomá-
nyos világot. A már régebben közzétett levelek közül 
269-et függetlenül, önálló kutatás alapján vett föl gyűj-
teményébe. Az összegyűjtött levelek nyelvezet szerint is 
megoszlanak : 812 latin, 267 magyar, 25 olasz, 1 német 
és 1 spanyol. 

Hanuy az I. kötetben 514 levelet közöl, melyeket 
Pázmány 1601—1628 között írt különféle rendű és rangú 
kartársaihoz, a kik között pápák, királyok, fejedelmek 
sűrűen találkoznak, de nein hiányzanak alantasai és 
szolgái sem. A XVII. század első felét mozgató és forron-
gásban tarló vallási, politikai, társadalmi s állami törek-
vések vonulnak föl e levelekben előttünk és Pázmány 
Péter korának szines képét varázsolják elénk. A közzé-
tett levelek különös súlyát és kivételesen nagy jelen-
tőségét nemcsak a levélírónak hatalmas egyénisége és 
magas méltósága, hanem az egyes leveleknek az egy-
házai és magyar hazánkat érdeklő tartalma, valamint 
mintaszerű alakja és nyelvezete is adják meg. 

Az első levelel, mely a kötetet megnyitja, Pázmány 
mint jezsuita Kassáról küldi Aquaviva Claudius rendi 
generálisnak, a kit 1601. augusztus 25-én értesít az 
erdélyi politikai és vallási helyzetről. Mindegyik levél-
ből kisugárzik az a gondviselésszerű és l'enkölt szel-
lemű lélek, mely Pázmányt kortársai fölé emelte. Bár a 
katholikus vallás ügye igen rosszul áll Magyarországon, 
rendületlen bizalommal néz a fejlemények elé, mert 
«van Isten az égben és ha inog is, nem merül el az a 
hajó». (16. sz.) Igazának tudatában visszautasítja 1609. 
decemberében Thurzó György nádor idézését, mert nem 
tartja illetékesnek, hogy világi biróság ítélkezzék hit-
vitázó tevékenységéről. (17. sz.) A Jézus-társaságában 
töltött éveiből kevés (24) levele jutott el hozzánk ; sok-
oldalú levelezése tulajdonképen 1616-ban kezdődik, a 
mikor II. Mátyásnak királyi kegye az esztergomi érseki 
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székbe ülteti. Közjogi első méltóságának jogait és köte-
lességeit egyaránt ismeri; azokat szakadatlanul védi 
(152., 190., 191. sz.), ezeket lankadatlanul teljesíti, mert 
nincs oly magyarországi politikai és vallási ügy és moz-
galom, melyre tevékenységtől izzó lelkének figyelmét ne 
fordítaná. A protestáns német fejedetmek harca a Habs-
burgok ellen és Bethlen Gábornak folytonos fölkelései 
és betörései állandó rettegésben tartották a királyi 
udvart, melyet a török háborúk réme sem hagyott 
nyugodni. Az udvari tanácsnak legtekintélyesebb tagja, 
sőt II. Ferdinándnak legkedvesebb tanácsosa, Pázmány, 
a ki oroszlánrészt vett ki abból a korszakos munkából, 
a mely az ellenséges hadaktól és a védő seregektől egy-
formán kizsarolt és saját fiainak viszálykodása által 
szétdarabolt magyar hazát ismét egyesítette s végső 
romlásából új, tetterős életre támasztotta föl. A Bethlen 
állal földúlt egyházi állapotok miatt nein juthat el 
Rómába, hogy a négyévenként kötelező visitatio ss. 
liminum alkalmából az apostoli szentszéknél törhetlen 
ragaszkodásáról tanúságot tegyen, a mit megbízott kép-
viselői útján végez el. (141., 279., 496. sz.) Bethlen Gábor 
pozsonyi országgyűlésére 1619 novemberében nem megy 
el, majd tiltakozik a hozott végzések ellen. (131., 132., 
133., 149. sz.) A nikolsburgi békekötéskor hazájának és 
vallásának érdekeiért száll síkra. (159., 160., 161., 162., 
163. sz.) 

A mikor az elkallódott pisetum-jogot visszaszerzi 
az esztergomi érsekeknek (188., 193., 208., 220., 270. sz.), 
nem feledkezik meg a magyarországi főpapi javadalmak 
érdekeiről. (1(54. sz.) A papnevelés föllendítésére atyai 
gondoskodással állítja föl a bécsi Pázmáneumot, mely 
szemefényét alkotja. (179., 230., 250., 264., 293., 316., 
404. sz.) Az 1619. január 10-én kiállított első alapító-
levelet Hanuy közli először. (110. sz.) 

A pálosok reformjáért dobog Pázmány szive (136., 
138. sz.) és Nagyszombatban tartózkodó káptalana iránt 
mindenkor szerető figyelmet tanúsít. Országos gondjai 
közepett nem feledkezik el az érsekség javainak lelki-
ismeretes gondozásáról (177., 217., 284. sz.) és a tized-
bérletek pontos kezeléséről. (213., 251., 253., 254., 259. sz.) 
Igazi krisztusi szeretet lángol benne, a ki nemcsak az 
előkelők szószólója (169., 172., 174. sz.), hanem jobbá-
gyainak és szolgáinak sorsával is törődik. (203., 212., 
146. sz.) Mindenben Isten dicsőségét és nemzetének 
üdvét kereste. Az igazság érzete hatja át, a mikor 
Istvánffyt fölkéri, hogy hazánk történetét írja meg, mely-
nek megjelenéseért nem kímél semmi fáradságot. (5., 
123., 124., 129. sz.) 

A közzétett levelek, melyeknek folytatása és befeje-
zése a II. kötetben bizonyára nem sokáig késik, meg-
kapó nagyságában állítják elénk változatos kéj) kereté-
ben Pázmány Péter igazi alakját, mely kortársai fölé 
emelkedik s mégis köztük él. Életrajzát, mely már eddig 
is legnagyobb történetíróink egyikének hervadhatatlan 
babéra, a jövőben hatalmasabb kidomborításban és 
pontosabb körvonalazásban adhatjuk. Erős a hitünk, 
hogy a kétkötetes Pázmány-levelek tiszta forrásából 
mihamar az új életrajz is fakad. 

Teljes elismerésünk és hálás köszönetünk őszinte 
adójával hódolunk Hanuy Ferenc elévülhetetlen érdemei 
előtt, a ki buzgó fáradozásával és ritka lelkesedésével 
Pázmány leveleit összegyűjtötte és közrebocsátotta. De 

a mikor diadalmas útjára indul az I. kötettel, meg-
állítjuk egy percre, hogy kérésünket előadjuk. Kérel-
münk nem más, mint hogy a II. kötet latin leveleire 
illessze a paleografiai gerebent, mielőtt azok a nyilvá-
nosságra kilépnek. A rövidítések föloldásával, melyek 
egyébként is következetlenek Pázmány Írásaiban, sokat 
nyer értékében a hatalmas mü. Rövidítéseknek, melyek 
itt-ott érthetetlenek magyarázat nélkül, csak akkor van 
helye, ha a nyomda a rövidítési jeleket is vissza tudja 
adni. Nagyon furcsán hangzanak : setis = societatis 
(37. 1.), cardlis = cardinalís, Mattas = Majestas, D"o = 
dominatio (106.1.), Domis = dominat ions (89.1.), D°mem = 
dominationem (84.1.), stores = servitores (264.1.), AlTetlio-
natisso = affettionatissimo (351. 1.) stb. Ha az irásmodor 
jellegzetessége megkívánná, nem volna ez ellen sem 
szavunk ; de egy és ugyanazon levélben sincs keresztül-
vive következetességgel. Ily esetben nem lehet s nem 
kell az eredeti rövidítéseket meghagynunk. 

De nem tartóztatjuk föl megjegyzésünkkel tovább 
Hanuynak kiváló és ritka becsű müvét: «hadd beszél-
jen egész élethűséggel Pázmánynak nagy szelleméről és 
erényeiről, terveiről, érzelmeiről és cselekedeteiről, bá-
natáról, örömeiről és nagy sikereiről». 

Lukcsics József dr. 

K. K i s g a r a m . Ha már az ilyen oktondiságok nehezen 
irthatok, mint az útszéli gaz s ha vannak, a kiknek nincs 
más dolguk, mint megőrülni akarni ; hogyan lehet mégis egy 
fiatal leányt spiritiszta-társaságba bocsátani? A felizgatott 
fantázia nehezen gyógyul. Könyv az ilyennek nehezen ajánl-
ható, mert az is izgatja ; talán Schneider: Der neuere Geister-
glaube müvének némely fejezetét lehetne felvilágosítás okáért 
kezébe adni. Ez magyarul is megjelent a budapesti növendék-
papok magyar iskolájának fordításában. 

H. J á s z ó . Az én türelmem kifogyhatatlan, sajnos, a 
nyomdáé nem az, ott pontosan és sokat kell fizetni. 

M. Ka locsa . V. dr. ép a minap ismertette itt a «Re-
ligió»-ban Japán vallási viszonyait s a katholicizmus csekély 
előhaladását. Ha a szent Atyának sikerül kath. egyetemet 
állítani ott, nagyot fog lendíteni az ügyön. Szép, ha önök is 
gyűjtést rendeznek e célra s gyűjtő-iveket bocsátanak szét 
az országban. Sok sikert kívánok! 

K. N a g y v á r a d . A jövő számban. A többi is kívánsága 
szerint. 

IV B u d a p e s t . Ruville hires müve: Zurück zur heiligen 
Kirche, magyar fordításban most jeleni meg Péter Antal dr. 
theologiai tanár tollából Gyulafehérváron, a hol 1 K 50 fil-
lérért kapható. 

II. B u d a p e s t . Lehet, hogy még ismertetésre kerül. 

TARTALOM. A katholikus újságírók figyelmébe. 
Czigány Ignáctól. — Hofbauer sz. Kelemen élete. V. 
Breznag Béla dr.-tól. — Az utánzás törvénye. II. (Fölül-
ről romlik a nép.) (Vége.) Jehlicska Ferenc dr.-tól. — 
A gyulafehérvári leveles ládák. Beke Antaltól. — Egyházi 
világkrónika. —y - l a - l ó i . — Irodalom. Magdics: Hit-
elemzéstan. d-től. — Manuel social pratique. Csepela Lajos 
dr.-tól.— Hanuy: Pázmány Péter összegyűjtött levelei.I. 
Lukcsics József 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 2S. 
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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. 

ELOKIZETESI ARA 

Egész évre.. 
Félévre ... 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

K 12- D U D E K J Á N O S dr. 
" 6- KUYKTKMI TANÁB 

SZERKESZTOSEG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27, 

Fekete pápaszemen keresztül 

Mikor még Breznóbánya szabad királyi város 
volt, az ő követeivel történt meg ez a mulatságos 
eset. Útközben a rossz idő miatt italozással töltötték 
az időt. Végre mégis az egyiket kiküldték, hogy 
nézze meg, milyen a világ odakünn. De a kiküldött 
a folyosó a j ta ja helyett egy nagy szekrény ajtaját 
nyitotta ki s beletekintve visszakiáltja: «A világ 
sötét és sajtszag'ü». 

Világra igy tetl, nem hiában Zólyommegyébe 
Besztercebányára jutott, pár hónappal ezelőtt Zsi-
linszky Mihály is. Fölkéretve ott előadás tartására, 
nem a protestantizmusról, nem is az ő, édes hazánk 
zsíros alföldjén jól meghizott atyafiairól beszélt, hanem 
a Szent-István korabeli kereszténységről. Ámde vagy 
véletlenül, vagy tudatlanságból, fekete pápaszemet 
állított lelkiszemei elé s ig}' tekintve bele a X. szá-
zadba, fölkiált, hogy e világ sötét és szörnyű bű -
nöktől szagos! 

A besztercebányai evangélikusok pedig (noha 
náluk szabadkutatás volna és nem tekintély) annyira 
örültek az ilyen nagy úr kijelentésének, hogy azt 
vakon elfogadták és kinyomatták, hogy még másokat 
is félrevezessenek. 

Én m á r huszonöt év óta foglalkozom a Szent-
István korabeli kereszténységgel. De azért nem 
bánom, ha más is hozzá szól e dologhoz. Hátha 
több szem többet lát! Nagy figyelemmel olvastam 
el tehát az így sajtó alá került előadást. Mily nagy 
lőn azonban szomorúságom, midőn láttam, hogy 
Zsilinszky erővel el takarja az igazság napja elől 
lelkiszemét és csupa ferdítést, sőt szörnyű rágal-
mazást tálal embertársai elé. 

Mert csakis a fekete pápaszemnek lehet tulaj-
donítani, ha valaki olyan furcsa dolgokat lát, mint 
a minőket itt olvashatunk. Spoletoi Guidó olasz 
királyt például megteszi Spalatói Guidónak (3 1.), 
pedig Spoletót és Spalatót egész tenger választja el. 
Úgy látja, hogy Rómában «a rend csak akkor állott 
helyre, mikor I. Ottó német császár saját öccsét, 
Brúnó, kölni érseket kinevezte pápául, V. Gergely 
neve alatt». (4. 1.) Pedig I. Ottó meghalt 873-ban, 
Brúnó pedig csak 996-ban lett V. Gergely néven 

pápa s nem is volt Ottó öccse, hanem szépunokája 
(leányának, Luitgardnak unokája), III. Ottónak is 
csak másodunokaöccse. Tetejébe e Brúnó sohasem 
volt kölni érsek, hanem csupán káplán a császári 
udvarban. 

Hasonló képtelenségeket állít a 6. lapon ezzel: 
«Fölháborodással említette föl (Arnulf orleansi püs-
pök), hogy XII. János miként vágatta le egy kardi-
nálisnak orrát és nyelvét. XIII. János miként foj-
tatta meg Bonifaciust, mint versenytársát és XIV. János 
miként halt éhen, mikor az Angyalvárba zárták». 
XIII. János meghalt 972-ben, hogyan fojthatta meg 
tehát Bonifaciust, a ki csak 984-ben halt meg? ! 

Hát azt hogyan állhassa meg az ember nevetés 
nélkül, midőn Zs. komolyan állítja ezt: «Mikor II. 
Ottó váratlan halála következtében erős pártküzdel-
mek keletkeztek és ezek III. Ottó t rónját komolyan 
kezdték veszélyeztetni, Gerbert (a későbbi II. Syl-
vester) nagy tevékenységet fejtett ki, melynek jutal-
mául püspökséget, majd a rheimsi érsekséget kapta». 
(6. oldal.) Ámde a rheimsi érsekség Franciaországban 
van, hogyan kaphatta volna ő azt ju ta lmul a német 
császári trón érdekében kifejteti tevékenységéért? 
Persze, hogy nem is azért kapta, nem is a német 
császártól kapta ! Sőt megfordítva, a német császári 
udvar miatt vesztette el Gerbert a rheimsi érsek-
séget, úgy, hogy azért kellett a német császári 
udvarnak őt kárpótolnia a ravennai érsekséggel. 

IIa a fekete pápaszemen való nézegetés miatt 
annyira összezavarja az éveket, a személyeket, az or-
szágos eseményeket,mit remélhetünk tőle akkor, midőn 
az események okait kellett előadnia. Nem is ad ő 
semmiféle okot, csak idéz haragos kifakadásokat, az 
egykoi'úaktól föl sem vett, sőt visszautasított, vagy 
életükkel megcáfolt szólamokat. Pedig ha valaki, 
Zsilinszky tudhatná, hogy az egykorúak szavait 
nagyon meg kell rostálni. Tudom például, hogy 
Sima Ferenc, vagy Áchim András Zsilinszkyt nagyon 
megtámadták, de azt is beismerem, hogy Zsilinszkynek 
joggal fájna, ha ezek miatt őt jellemtelen, vagy épen 
becstelen embernek tar tanám, mikor nagyon jól 
tudhatom azt is, hogy e dühös kifakadások tula jdon-
képen csak a napi poli t ikának számba sem vehető 
rágalmai. 
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Ha ezt tudja és a maga személyével szemben 
megköveteli Zsilinszky, miért nem alkalmazza azt az 
állítólagos «kéjhölgy uralom» és a rheimsi érsekség 
ügyében támadt viszály megítélésében ? Tudnia kel-
lene, hogy Lui tprand, a «kéjhölgy uralom» hirdetője, 
nem tanú, hanem az olaszokat rágalmazó, bosszú-
álló ellenfél. Tudnia kellene, hogy a rheimsi érseki 
szék betöltésénél nem egy-két ember előhaladásáról, 
hanem arról volt szó, hogy Franciaország akkori 
fővárosa, Rheims, és egész környéke kié legyen? Az 
új francia királyé, Capet Hugóé-e, vag}' ellenfelüké, 
Lotaringiai Károlyé? Ily ádáz küzdelemben tör-
téntek azon nyilatkozatok Arnulf orleansi püspök 
és Gerbert részéről s nem vehetők komolyan. Maga 
Gerbert, a mint kiszabadult a francia udvar hatása 
alól, mindjár t másként beszélt. 997-ben már azt 
írja Adelhaid német császárnak: «Ego vero impro-
borum versutias acute conspicio et contra omnia 
schismata uni tatem ecclesiae, sí sic decretum est, 
morte mea defendo». (En a gonoszok fondorkodásait 
élesen látom és az egyház egységét mindenféle 
szakadások ellen — ha úgy van elhatározva — még 
halálommal is megvédem.)1 

Epen azért, mert nem kutat ja , miféle ügyben és 
miért történtek azok a dühös kifakadások az apos-
toli szék ellen, egész hazug képet nyújt Zs. arról, 
miért kellett Gerbertnek a rheimsi érsekségről le-
mondania . «Természetes — írja Zsilinszky — hogy 
ilyen gondolkozású püspök nem maradhatot t sokáig 
főpapi állásában. A pápa egyházi törvényszék elé 
idézte, melynek vezető elnöke Leó pápai követ volt. 
A törvényszék röviden végzett vele. Mint bűnöst 
elitélte, püspöki állásától megfosztotta, mivel veszé-
lyes tanokat hirdetett». (7. 1.) 

A való az, hogy 995. jún ius 2-án Leó pápai 
követ nem ítélte el, hanem ügyét 995. júl ius l - r e 
halasztotta. Ott sem döntött végleg, mert csak 
997-ben, tehát teljes két év múlva mondta ki az 
apostoli szék, hogy Gerbert választása érvénytelen, 
de nem azért, mert veszélyes tanokat hirdetett, 
hanem azért, mert elődjét, Arnulfot, politikai okokból 
halálbüntetés fenyegetésével erővel akarták megfosz-
tani az érsekségtől. Tehát Leó pápai követnek 995-
ben a francia királyokhoz írt levele2 sem ítélet-levél, 
hanem csupán az apostoli szék eljárásának igazolása. 
Arról nem is szólunk, hogy Gerbert sohasem volt 
szoros értelemben vett püspök, hanem mindjá r t ér-
sekké lett, mert Zs.-től még egyházjogi tudást is kö-
vetelni, talán sok volna. 

Hasonlóképen teljesen elhibázza Zsilinszky azt, 
miért kellett Gerbertnek a bobbioi apátságot el-
hagynia. Azt mondja , hogy a szerzetesek megütköztek 
Gerbert tudományos és különös foglalkozásai felelt 
s így nem jól érezte magát közöttük. Holott meg-

1 Migne: Patrologia Latina 139. k. 243. 1. 
2 Migne i. m. 139. k. 338. 1. 

vannak Gerbert saját levelei s azokból nagyon is 
kitűnik, hogy az olasz főurak és püspökök nem 
tűrték őt maguk között, mert idegen, a német csá-
szártól közéjük tolt ember volt s mihelyt II. Ottó, az 
erőskezű meghalt (988), bizony Gerbertnek ezen po-
litikai ok miatt el kellett mennie. Szerzeteseivel 
azonban tovább is levelezett, pedig azt nem tette 
volna, ha nem érzi magát jól közöttük.1 

A fekete pápaszem miatt a X. század állapotait fel-
fogni meg épen nem bírja. Panaszkodik Arnulf orleansi 
püspök, hogy Rómában «nullus pene sit — ut fama 
est — qui litteras didicerit, sine quibus vix hostia-
rius efficitur». E nyilatkozat értékét azonban teljesen 
lerontja a közbeszúrt m o n d a t : «ut fama est», mer t 
hisz ha csak a fama, a híresztelés, valakinek a 
tanúja, akkor maholnap Kata szolgáló pletykáinak 
színvonalára siilyed a történettudomány. De meg 
Leó pápai követ válaszából világos, hogy a litterae 
alatt az akkoriak a klasszikus i rók: Cicero, Vergilius 
stb. műveinek ismeretét értették s joggal veti ellen 
a pápai követ, hogy az egyház kormányzására ez 
nem okvetlenül szükséges s ezek nélkül szent Péter 
az ég ajtónállói méltóságára emelkedett. Vagy ma az 
evangélikusoknak a pogány irók kellenek s nem az 
evangelium ? 

Ugyancsak azért, mert a fekete pápaszem elhomá-
lyosítja lelkének szemevilágát, Zsilinszky elhisz, 
nagyobbít, tódít mindenféle rég megcáfolt ostoba 
és lehetetlen mesét. Mily vakmerő arculcsapása az 
igazságnak például e monda t : «A sülyedés oly nagy 
volt, hogy nemcsak nők, hanem olyan világi urak 
is megszerezhették a pápai trónt, a kik minden 
papi tudományt és egyházi jelleget nélkülöztek.» (4). 

így! A pápák legdühösebb ellenfelei sem szok-
ták mással gyalázni az apostoli széket, mint egy, 
egyetlenegy nőpápával, Zsilinszky azonban túltesz 
ra j tuk és szörnyíti a hírt. 0 már nőket helyez a 
pápai trónra, mert még úgy látszik soha sem hallotta, 
hogy a nőpápa létezése ostoba, rég megcáfolt, már 
a protestáns tudósoktól is elhagyott mese! Egyszer 
történt, de a németek erőszakoskodása miatt történt, 
hogy világi ember lett pápává ; egyszer az olaszok 
versengése miatt történt, hogy 18 éves ifjút válasz-
tottak azzá. Zsilinszky ezt tódítja, hogy a kivételből 
szabályt csinálhasson, s az apostoli szék szerencsét-
lenségét a kath. egyház bűnéül róhassa fel. 

Elhiszi és hirdeti Zsilinszky azt a mesét, hogy 
Gerbert Cordovában tanult, sőt ő szerinte még: 
«A mohamedán iskolában még tanított is.» (5). 
Pedig Gerbert Spanyolországnak csupán északi részén, 
a mai Vich városában lakott, Cordovától 800 kilo-
méternyire és még csak arabul sem tudott, hanem 
a másoktól latinra lefordított arab könyveket hasz-
nálta. Teljes képtelenség is az akkori vallási gyűlö-
let miatt, hogy keresztény tudós mohamedán iskola-

1 Migne i. m. 139. k. 204, 206, 222. 11. 



'26. szám. RELIGIO 403 

ban tanult és tanulhatott volna! De hát így lehetett 
egyet ütni Rómán, a hol állítólag Gerbert tudatlan-
ságot és erkölcstelenséget tapasztalt. Csak az a külö-
nös ezek után, hogy mégis miért vágyott hát Gerbert 
Rómába s nem Cordovába? 

Elhiszi és hirdeti Zs., hogy II. Sylvester, III. 
Ottó császár erőszakos halállal multak ki, pedig a 
velük együtt élő és beszélő Velencei János diák 
és Querfurti Brúnó világosan csak természetes halál-
ról tesznek említést. Sőt nem volna Zsilinszky 
Luthernek, az ördöggel annyit baj lódónak vak köve-
tője, ha el nem hinné és hirdetné, hogy a babonás 
utódok szerint a Vatikán legbensőbb termeiben egy 
kis törpe ördög van elbújva, a kinek a fején török 
turbán, uj jain pedig olyan gyűrű van, mely őt 
láthatatlanná teszi (11. 1.) s ez lenne II. Sylvester. 

Persze azt teljességgel nem is á lmodja Zsilinszky, 
hogy II. Sylvester a Tiberisnek balpart ján, a lateráni 
palotában lakott s nem a Vatikánban. Itt nem is 
lakhatott, mert a vatikáni palotát csak III. Jenő 
kezdte építtetni 1146 táján, tehát 143 évvel később 
II. Sylvester halála után s csak utóda, IV. Adorján 
kezdett benne lakni. Pedig csak Jaffé «Regesta 
Pontificum» művét kellett volna átlapoznia, mindjár t 
láthatta volna, hogy ostoba rágalmazók őt lóvá 
tették. 

Végül azután Magyarország történetéről is kellene 
valami újat mondan ia Zsilinszky-nek, de itt egyszerre 
(szörnyűség!) megint feketét lá t! Mi ez a fekete?! 
Oh borzalom! Jezsuita! «Ill van — í r j a — a híressé 
vált II. Sylvester-féle bulla, melyről a XVII. század 
jezsuitái azt híresztelték, hogy ők azt véletlenül fel-
fedezték». (11.) «Még azt is ki merik nyomtatni, hogy 
a szóban levő bulla 1000-iki év má jus 27-én kelt! 
Holott kétségbevonhatlan adatokból van bebizonyítva, 
hogy ilyen bullát II. Sylvester nem írt, hogy az 
csak jezsuita páterek koholmánya». (11.1.) 

Pedig, ha meg nem ijed, hanem előveszi akár a 
Codex Diplomaticus Hungariae-t (I. 278. 1.), akár más 
történeti könyveket, rögtön láthatja, hogy a Sylvester-
bullát nem a jezsuiták fedezték fel, hanem Levakovich 
Raphael ferencrendű szerzetes közölte. Meg van Leva-
kovichnak az a levele is, a melyben magára vállalja a 
felfedezést és közlést. Ha nem ijed meg annyira, 
talán nem értelmezi a : «VI. Kalendas Aprilis»-t má jus 
27-re március 27 helyett, sőt talán azt is észreveszi, 
hogy ezen szavaival «nemcsak a koholás körülményeit 
és okait, hanem a koholó főpapnak nevét is sikerült 
felfedeznie Tomkó János ravasz, hiú és önző horvát 
püspök személyében» (12. 1.) teljesen lerontja előbbi 
rágalmát, hogy a Sylvester-bulla a jezsuiták kohol-
mánya, mert hisz Tomkó nem volt jezsuita! 

IIa nem rémül meg annyira a jezsuitától, akkor 
talán azt is megláthatta volna, hogy a kath. papi irók 
épen nem a Sylvester-bullára támaszkodva hirdetik, 
hogy a «magyar király legfőbb kegyúri jog (így!) a 
magyar királynak olyan kiváltságos személyi joga, 

melyet a római pápától II. Sylvester pápától kapta» 
(így!) (11. 1.), mert hiszen a Sylvester-bullát csak 1044-
ben tették közzé, ellenben Verbőczy István a m agyai-
király kegyúri jogának tüzes védője 1514-ben már be-
mutatta Tripart i lumát az országgyűlésnek. Ha akarná, 
ebben a p. I. tit. 11-ben bőven megláthatná Zs. a 
magyar király kegyúri jogának a Sylvester-bullától 
teljesen különböző s mégis egyházi eredetét. Csak 
azután legyen erős szivű és el ne ájul jon, midőn azt 
olvassa, hogy Szent-István «ex nutu summi Pon-
tificis» adományozta az egyházi főjavadalmakat. 
A Sylvester-bullát épen a kath. irók sohasem fogadták 
lelkesedéssel, még kevésbé építettek sokat rá, hanem 
ellenkezőleg Kollár, Lakics, Markovics és legújab-
ban Boncz Ferenc josephinista, világi irók akartak 
abból a magyar kath. egyházra rabláncokat verni. 

Akadnak talán, a kik azt mondják, hogy e ször-
nyű tévedéseket és rágalmakat akárki más inkább 
észrevehette és szellőztethette volna, csak én nem, 
mert hisz engem Zsilinszky nagyon is dicsér! 

Hanem hát én is úgy teszek, mint Zsilinszky 
hőse, II. Sylvester pápa és nem engedem, hogy esz-
köz legyek más kezében a kath. egyház egysége 
ellen ! Én nem tagadom, hogy tisztelettel és hálával 
viseltettem a régi Zsilinszky iránt, a ki ha jdanában 
szűkebb hazánk múl t jának felderítésére irányított 
törekvéseimet támogatta, de akkoriban ő más ember 
volt. Akkor ő is az eredeti kútforrásokat vizsgál-
gatta, tanulgatta és csak azokból merített történeti 
igazságokat. De most Zsilinszky nem így tesz! Neki 
ideje, módja lett volna elmenni a budapesti nagy 
könyvtárakba, szívesen rendelkezésére adták volna 
ott Pertz «Monumenta Germaniae», Migne: «Patro-
logia Laiina» nagy köteteit, megkaphatta volna Jaffé 
regestáit, vagy a Neues Archiv évfolyamait. — Tud 
ő annyit latinul, hogy megérthette volna az egykorú 
okleveleket és írókat s meggyőződhetett volna, hogy 
a tőle előadott irányzatos ráfogások mind merő 
hazugságok. 

Ez tehát nem a régi Zsilinszky ! Ez nem történet-
iró, hanem csak dühös lu theránus! Ez felteszi a 
gyűlölet fekete pápaszemét lelki szemei elé, s mivel 
ő mindent oly rosszul, oly hazugul, oly ferdítve lát, 
azl hiszi, hogy másnak nincsenek ép lelkiszemei, 
nincs logikája, s nem tudja könnyen kisütni, hogy 
belőle nem az igazság, hanem a kath. egyház iránti 
gyűlölet beszél. 

Pedig az igazi evangélikusnak nem gyűlölnie, 
hanem szeretnie kellene még ellenségeit is! Vagy 
változtassa meg tehát vallása nevét, vagy ne gyű-
lölködjék, mert így még a vallásának neve is fer-
dítés.1 Karácsonyi János dr. 

1 Madách szerint a «félreértések» veszítik össze az 
embereket. Mint lá t juk: a felszínes tudás is okoz bajokat. 
Zsilinszky újabban sokat utazik ebben, nem csoda, ha a 
tudóst is indulatba hozza. Mert szereplése egészen indoko-
latlan. Szerk. 
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hofbauer sz. Ideiemen Mária hitvalló élete 
főbb vonásaiban feltüntetve. (vi.) 

Első hely, a hová szentünket Schwarzenberg 
János herceg hivta meg, Jestetten mellett a Tábor-
hegyi elhagyatott várszerű zárda volt, hol azelőtt 
norber t inák örök imádást végeztek. A herceg azt 
óhajtotta, hogy Hofbauer atya népesítse be rend-
tagjaival a zárdát. Mit talált szentünk Jestettenben 
és abban az egyházmegyében, melyhez Jestetten 
tartozott, a konstanciban ? «Romokat, — romokat 
és romokat.» A fölajánlott zárda csaknem lakhatat lan 
volt.1 A konstanci egyházmegye élén pedig akkor — 
elég lesz, ha csak annyit mondunk — Ignaz Hein-
rich von Wessenberg állt, mint általános herceg-
püspöki helytartó, a ki j ó ideig még ebben az állásá-
ban sem szenteltette föl magát áldozópappá, auf-
klärista a legfőbb fokon, ki a többi között potom 
pénzért oldotta föl papjai t a zsolozsma elvégzésétől 
és röviden szólva az úgynevezett «német katholikus 
egyház» botor gondolatának szerzője, megvalósításá-
nak legfanatikusabb előharcosa volt.2 

Mit tett szentünk Tábor hegyén? 
Az anyagi nyomorúságban egészen otthonosan 

találván magát, annál nagyobb buzgóságot fejtett ki 
a lelkek meghódításának terén. Megérkezése után 
két nappal m á r három prédikációt tartott egy napon. 
Ez 1803. újév nap ján történt. Később vasárnap és 
ünnepnapokon négy szentbeszéd is volt a zárda 
templomában, kettő reggel, kettő délután. Világos, 
hogy üres falaknak nem szokás beszélni. Kétségtelen 
tehát, hogy a sok prédikációnak sok hallgatója is 
volt, kik azután tömegesen végeztek egész életükről 
szóló egyetemes gyónást. így Hofbauer Jestettenben 
és vidékén gyorsan fölfrissítette a hitéletet. Meg is 
gyúlt a ba ja — csodálatos — e miatt a jestetteni 
plébánia szerzeteseivel, a kik «tekintélyök károsí-
tása» cimén tétettek apát jukkal a hires Wessenberg-

1 Ja wahrlich eine Ruine war es, die sie auf dem Berge 
Tabor fanden. Das ganze Gebäude drohte einzustürzen. 
Eigentlich bewohnbar waren nur ein paar Räume, im grösz-
ten muszte man eine Holzsäule aufstellen und unter die 
Decke einkeilen, sollte nicht der Plafond herabstürzen. Zu 
einem Schlafgemach muszte man den Dachboden einrichten ; 
wollte man diesen erreichen, so muszte man eine Leiter 
aufstellen. Innerkofler, 218. 1. 

2 V. ö. Hergenrötlier, Kircheng.3 III. 780.1. Ennél a férfiú-
nál volt Hofbauer atya kötelességszerűen bemutatkozó hódo-
latom Elképzelhetni az ellentétet. «Zwei Gegensätze — írja 
Innerkofler (213. 1.) — standen sich da gegenüber : hier der 
Heilige, der Vorkämpfer für wahrhaft katholisch kirchliches 
Lében, dort der junge Baron, Illuminât, ja ein Haupt der 
Illuminaten, das Hauptwerkzeug, die kath. Kirche in Deutsch-
land zu untergraben.» Ez alkalommal a két férfiú között 
összeütközésre nem került a dolog. Utóbb azonban itt, és 
végül a bécsi kongresszuson, a két férfiú erős tusát vivott 
meg egymással, és pedig Hofbauer ez utóbbi alkalommal már 
mint Consalvi bibornok lelkiatyja és egyházjogi tanácsosa, 
diadalmasan. 

nél Hofbauer és buzgó társai ellen panaszt. A dolog 
ezúttal még szépen elsimult. Ezalatt szentünk Franc ia-
országban is próbált telepnek helyet szerezni, Pas-
serai atyával ennek szülővárosába, Joinvillebe ment, 
de hiába. A biztatások a laptalanoknak bizonyultak. 
Erre visszatértek Táborra , és szentünk a házfőnök-
séget Passeratra bizván, 1803. augusztus 24-én ú tnak 
indult Olaszországba, a rend főnökségével való érint-
kezésen kívül a végett is, hogy három rendi kis-
papot, Langankit, unokaöccsét Hofbauert és Sabellit, 
kiket mint nem porosz születésűeket Varsóban föl-
szentelni a porosz policiális törvények szerint nem 
volt lehetséges. Ez alkalommal kapta szentünk Rómá-
ban VII. Pius pápától azt a kiváltságot, hogy kis-
papjai t ott, a hol és attól, a kitől neki tetszik, szen-
teltetheti föl ezután áldozópapokká. Ugyanez alka-
lommal vivta ki kongregációja körében azt is, hogy 
az 1802-iki rendi egyetemes káptalannak, melyen 
szentünk jelen nem lehetett, azt a pontját, mely a 
tagoknak «magánpénzt» akart engedélyezni, az apos-
toli szentszék, Hofbauer és társa Hübl ellenzése 
miatt, nem erősítette meg. Ilyen oszlopa volt szen-
tünk rendjében a rendalapító szellemének.1 Bátran 
a rend másodalapi tójának lehet őt tartani. 

Rómából és Spellóból, hol há rom kispapját 
fölszenteltette, Táboron, a hol nagy örömére három új 
papjelöltet talált és Bécsen át, hol az olasz tem-
plom igazgatójával kötött ismeretséget, Varsóba érke-
zett szentünk vissza, 1804. j a n u á r havában. Kongre-
gációját, a mint m á r említettük, a virágzás tető-
pont ján találta. 

De nem lehetett ám Varsóban sokáig maradása, 
mert Tábor-hegyéről oly levelet kapott, hogy az erős 
lelkű férfiú sírni kezdett. Az anyagi szükség ott tető-
pontra hágott. Sürgős segítségre volt szükség.2 Tehát 
oda utazott le. Az ő jelenléte mindenüt t m á r segítség-
számba ment. Útközben, Drezdában tisztelgett és ke-
gyes fogadtatásban részesült a királynál.3 A mint Tábor-
hegyén megjelent, a nyomasztó helyzet nem szűnt 
ugyan meg, de rögtön elviselhetővé vált. A kispapok 
örömmel háltak tovább is a templom tetőzete alatt, 
és a papi pályára készülő tanulók, Hofbauer atya 
jelenlétéhen, szívesen háltak tovább is egy ablak és 
ajtónélküli toronyban, hová létrán kellett fölmász-
niok. Hofbauer atya jelenléte még az élelemben való 
Ínséget is élvezetessé tette. 

Mikor így Tábor-hegyén mindent, sőt annak szom-

1 Hofbauer atya buzgó lelkének egész hevével dolgozott 
azon, hogy a rend alapítóját, Liguori Alfonz püspököt, a pápa 
mielőbb boldoggá avassa. Erre a célra 1803-ban Táborból 
200 magyar (sic) forintot küldött az «amantissimi patris», a 
hőn szeretett atya beatifikációs költségeire. Innerkofler, 232. 1. 

3 Ekkor küldött Varsóból a rendalapító Liguori Alfonz 
püspök beatitikációjának költségeire újból 152 scudit. 

3 A ki később Varsóból, mint a varsói nagyhercegség 
ura, Napoleon parancsára, saját akarata ellenére, szentünket 
és kongregációját karhatalommal várfogságba hurcoltatta 
s végül Lengyelországból kiutasította. 
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szédságában egy női zárdát is anyagilag és szellemi-
leg rendbe hozott, Varsóba akart visszatérni, de idő-
közben Trybergből, a Schwarzwaldban levő búcsu-
járólielyről, a hol Ferdinánd főherceg a Habsburg-
házból volt patrónus, meghívást kapott, hogy vegye 
át kongregációja számára a búcsujáróhelyet. 

Második megállóhelye szentünknek rendház 
alapítása céljából tehát Tryberg volt, a Schwarzwald-
ban. Ez is a konstanci egyházmegyében feküdt, tehát 
a hírhedt Wessenberg hatósága alá tartozott.1 Ferdi-
nánd főherceg minden redemtorista atya számára évi 
320 f rank támogatást igért és adott. De vájjon mért 
hívták tulajdonképen szentünket és missiós papjait 
Tryberg bücsujáróhelyre ? Mert a búcsujáróhely a 
febroniánus papság kezelése alatt minden inkább 
volt, csak a hivek lelki épülésére szolgáló búcsujáró-
hely nem. Itt azután szentünk el nem kerülhette, 
hogy főpásztorának, Dalbergnek helytartójával, Wes-
senberggel erős összeütközésbe ne kerüljön, mert ez 
szentünknek már megérkezése előtt, a mint minde-
nütt, a búcsújáró Trybergben is, erős támadó beszé-
deket tartatott a búcsúk és más kath. ájtatossági 
gyakorlatok ellen. Szentünk Trybergbe négy áldozó-
papot és néhány tanulót hozott magával. Anyagiak-
ban szokása szerint szegényen, buzgóságban azon-
ban csordultig jött ide is szentünk.2 Épen Urunk 
menybemenetelének ünnepe közeledett. A mint a 
vidék népe hírét vette, hogy hitküldérek érkeztek a 
bücsujáróhelyre, a mennybemenetel ünnepére annyian 
gyűltek össze, hogy a meglehetős nagy templom nem 
bírta befogadni. Szentünk, a mint Czech atya, a szem-
tanú írja,8 első izben lépett itt ekkor szószékre, oly 
«rendkívüli hatással», hogy a szent hely «a nép teljes 
bizalmát és régi tekintélyét egy csapásra vissza-
nyerte».4 

Még meg se melegedett vala szentünk Tryberg-
ben, midőn a harc ellene, vagyis az ő szent refor-
máló szelleme ellen, az egész vonalon megindult 
Wessenberg részéről, kit az a tény, hogy Róma őt 
az ő püspöki helytartóságában elismerni jogosan 
vonakodott, egész a végletekig menni kész eltöké-
lésig elmérgesített. A vak szenvedély embere volt 

1 Kiről a protestáns Niebuhr is legnagyobb meg-
vetéssel nyilatkozott : «Niebulir bezeichnete (3. Jan. 1818.) 
ihn, írja Hergenröther, als äuszerst mittelmäszig an Verstand 
und Einsicht (pedig «illuminatus» volt)j zu einem Werk, wie 
es ein bischöflicher Protestantizmus (ezzel akarta Wessenberg 
egyénesíteni a katholikus egyházat) und die Reform der kath. 
Kirche, Deutschlands sei, habe er weder Verstand, noch 
Kenntnisz, noch Charakterwürde». Kirchengesch.3 III. 780. 1. 

2 «Einen neuen, ganz ungewöhnlichen Aufschwung nahm 
die Anstalt — írja Andlau báró a Hist, polit. Blätter 41. köte-
tében, — als 1805 eine Mission der Redemtoristen eintrat.» 

3 Haringer, szentünk egyik biografusánál, 2. kiad. 77. 1. 
4 «Ich weisz, a szemtanú Czech atya mondja, dasz damals 

viele, die sich durch ein Gelübde zur Wallfahrt nach Maria-
Einsiedeln (Svájcban) verpflichtet hatten, dahin dispensiert 
wurden, dasz sie nach Tryberg gehen könnten». Innerkofter, 
238. 1. 

egész életében. Most bosszúját szentünkön kezdte ki-
tölteni. Elnevezte hivatalos aktákban, p. a főhercegi 
iskolafelügyelőhöz intézet vádiratában, szentünket és 
társait, «patres — mint ő mondá — de Sma Redem-
tione, hírhedt idiótáknak, ra jongóknak, bigottoknak, 
kik teljesen képtelenek a népet vallási ügyekben 
jobb rendre téríteni». Jobb rend alatt Wessenberg 
természetesen a maga minden egyházias szellemből 
kivetkőzött reform-bogarai t értette. A míg Napoleon 
Németország nyugati részét el nem foglalta, ott az 
úgynevezett Rheinbundot meg nem alakította, ki-
szorítva a Habsburg-házat az ő ra jnai tartományaiból, 
addig Wessenberg szentünkön és kongregációján 
erőt nem vehetett, mert Ferd inánd főherceg állha-
tatosan védte az atyákat. A mint azonban Tryberg a 
protestáns bádeni nagyherceg főhatósága alá került, 
Wessenbergnek nyert ügye lett. Szentünk előre látván 
a veszedelmet, kitért előle. 1805. nyarán tizenkét 
schwarzwaldi fiúval, két atyával és a kispapokkal el-
hagyta Tryberget és az ágostai egyházmegyébe köl-
tözött át. Trybergben csak két áldozópapot hagyott, 
kiket azonban az új állami hatóság, Wessenberg unszo-
lására, 1807-ben száműzött.1 

Harmadik kísérletet tehát szentünk rendház 
alapítására az ágostai egyházmegye területén tett. 
Már 1805. aug. 24-én írt szentünk Fugger Anzelm 
hercegnek Babenhausenbe, kérve, hogy országában 
házat adjon kongregációja számára. 

1805. október 6-án érkezett Hofbauer atya Ágos-
tába. Október 9-én tartotta bevonulását Napoleon 
szintén Agostában. Két ellentétes világnézlet képvise-

1 Szentünk és társainak trybergi hősileg áldozatos pasz-
torációjáról Tádé roggenburgi premontrei prelátus 1806. 
december 21-én következő felséges bizonyítványt állitolt ki : 
«Testamur nos aliud nihil observasse, quam spiritum, qui ex 
Deo est, evangelicae nempe paupertatis et profundae simul 
humilitatis, singulare S t u d i u m charitatis, ex qua discipuli 
Christi cognoscuntur, speciale exemplum et in educanda ac 
informanda iuventute in moribus aeque ac in litteris perenne 
exereitium». Innerkofter, 251. 1. Egy wessenbergiánus pap 
«exorbitans fpnaticorum cohors»-nak nevezi szentünk kon-
gregációját, azonban kénytelen elismerni Hofbauer atyáról, 
hogy ő Trybergben is szentség liirében állt. «Conventus 
coram constabat ex quinque presbvteris, quibus certus Hof-
bauer, a quibusdam e plebe «sanctus páter» appellatus, prae-
erat.» Jellemző a korra és abban az illető wessenbergiánus 
papnak gondolkodására az, hogy a trybergi missió végéről, 
nem minden káröröm nélkül, ezt jegyzi föl : «maiori Luminis 
cedebant fortitudini. 16. Maii 1807. penitus dereliquerunt 
locum». Szentünknek tehát Trybergben az «illuminatus» febro-
nianizmussal gyűlt meg a baja, mely elől — kitért. Szentünk 
trybergi működéséről Hermann Vicari freiburgi érsek, a kinek 
hatósága alá tartozott utóbb Tryberg, IX. Pius pápához 1865. 
március 1-én a következő hivatalos nyilatkozatot küldte b e : 
«Er (Hofb. atya) stand in dieser Gegend, in Tryberg nämlich, 
selbst einem blühenden Kollegium der Kongregation vor 
und hat durch seine ausgezeichneten Tugenden und uner-
müdlichen Arbeiten bei allen Guten solche Hochschätzung 
und Verehrung erworben, dasz sein Name und die Erinne-
rung an seine Arbeiten noch jetzt in höchsten Ehren gehalten 
wird». Innerkotier, 254. 1. 
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lője találkozott itt egy helyen: az Istentől elrugasz-
kodott önkényé, és az Istenért minden áldozatra kész 
szereteté. Napoleon, természetesen, aligha vett tudo-
mást az ismeretlen koldus szerzetesről. Az ő esze 
a bécsi császári hata lom megalázásán jár t ezen az 
egész diadalmas útján. Nem így szentünk. Az ő hit-
ből és Szentlélekből élő lelke már felismerte Napó-
leonban az egyház nagy ellenségét, hiszen a tőle 
pártfogolt bádeni nagyherceg és a negyherceget 
bujtogató Wessenberg üldözése elől volt kénytelen 
Trybergből Agostába menekülni . 

Itt szentünknek legelső dolga volt egyházi enge-
delmet kérni a letelepedésre. Már mondtuk, hogy 
Hofbauer atyának egész élete csupa engedelmesség 
volt. Itt is azzal kezdte működését. Maga az augs-
burgi püspök, Klemens Wenceslaus, trieri választó-
fejedelem, még József császár josefinizmusán is túl-
menő febroniánus volt. De általános helytartója, von 
Nigg, Rómában tanult jó pap volt. Tehát szentünk 
megkapta az engedelmet a letelepedésre. És hogyan 
ment végbe az új letelepedés? Úgy, a hogy Hofbauer 
atya szokta tenni : emberileg véve semmi alapon, 
egészen az isteni gondviselésre támaszkodva. Még 
háza sem volt, a hol saját fejét pihenésre lehajthatta 
volna, máris Tábor hegyéről mind, és Trybergből 
kettő kivételével ide rendelte a kongregáció tagjait. 
Weinried faluban élt akkor egy Wagner nevű plé-
bános, ki első találkozásra felismerte Hofbauer 
atyában a nagy szentet s magánál tartotta őt lakás-
sal és ellátással. 0 beszélte rá szentünket arra is, 
hogy csak hivja össze rendtársait, ő majd ad vala-
mennyinek szalmát pihenésre és kenyeret az éhség 
csillapítására. így is történt.1 

Időközben szentünk a rendtagok számára egy 
kis házat vett bérbe Babenhausenben, maga azonban 
a weinriedi plébános vendége maradt . Babenhausen-
ben egy pöffeszkedő természetű plébános élt akkor, a ki 
magát így szokta okmányokra aláírni : «Gregorius Ne-
pomucenus Stromayr, Protonotarius apostolicus, Con-
siliarius Ecclesiae actualis, Camerarius et Parochus 
loci». Ez a széllel bélelt ember azt merte megtenni, hogy 
a babenhauseni templomban szentünknek és társai-
nak nem engedett csak misézni. Szóhoz nem ju t -
hattak. Ellenben Wagner weinriedi plébános szaba-
don engedte szentünket prédikálni és gyóntatni úgy, 
hogy az egész vidék figyelme ide kezdett irányulni. 
Amire akkor tá jban igazán égető szüksége volt az 
egyháznak ezen a vidéken, mert a híveket valami 
Martin Boos nevű plébános és társai álszenteskedő 
miszticizmusba hálózták be. Ez a Boos, fenebergi 
plébános, már káplán korában «erweckt»-nek, új 

1 Ez időtájban a következő eset fordult elő. Szentünk 
messze emberi lakásoktól az úton egy zord francia katoná-
val találkozott, a ki szentünk köpönyegét követelte. Meg-
jegyzendő, hogy csikorgós hideg volt az idő. Szó nélkül 
átadta szentünk a köpönyeget s tovább ment, mintha semmi 
sem történt volna. 

életre ébredtnek hirdette magát. Ez az új élet pedig 
nem volt egyéb, mint a protestáns «fiduciális hit», 
bog}' az Isten Krisztus érdemeiért jócselekedeteinkre 
való tekintet nélkül adja meg az örök üdvösséget. 
Ez a vakbuzgó férfiú továbbá azt hirdette magáról, 
hogy ő pap lett «a nélkül, hogy Jézus Krisztusról és 
az ő megváltó tényéről tudomással birt volna». Islen 
rendelete volt tehát, hogy az ily álszenteskedő moz-
galom kellő közepén egy valóságos nagy szent fér-
fiú jelent meg Hofbauer atya személyében, ki az ő 
szokásos emberfeletti erélyével látott hozzá a tévedés 
kiirtásához azonnal, a mint vele találkozott.1 S az ő 
pasztorációja itt is igen egyszerű, de erővel teljes, 
a bűnt gyökerestől kitépő volt : «Keljetek bűnbánat ra , 
végezzetek jó gyónásokat, ha üdvözülni akartok. 
Engedelmeskedjetek az egyháznak, mert kivüle nincs 
üdvösség». Ez volt, ker. sz. Jánoséihoz hasonlóan, az ő 
prédikációinak a veleje. 

Ez időtá jban szentünk és a kongregáció tagjai 
a legnagyobb ínségnek voltak kitéve. Szentünkről a 
taláris lerongyollott. A nép csináltatott neki feketére 
festett közönséges vászonból. És szentünk nagyon 
meg volt vele elégedve. Bendtársai a babenhauseni 
szűkházban éppen csakis összeszorítkozva tudtak 
megélni, mert különben megyfagytak volna a hideg-
től, a mely ellen nem volt mivel fűteniök. 1806. gyer-
tyaszentelőkor valamivel jobb házat kaptak lakásul. 

Hofbauer atya tehát szokás szerint Babenhausen 
vidékét is felrázta ha ta lmas pásztoráéi ójával a b ű n -
ben való szendergésből. Úgy prédikált, úgy tudott 
az emberekkel bánni, hogy a kiben csak morzsányi 
jóakara t volt még, az ő hatása alatt megtért és szent-
ségimádó, Mária-tisztelő, bűnkerülő ember lett belőle. 
Maga szentünk minden szabad idejét az Oltáriszentség 
előtt imádságban töltötte. Ha zsolozsmáját végezte a 
templomban s embert látott maga körül, hozzá ment s 
az ő arkangyali, fensőbbséges, átható tekintetét rászö-
gezve az illetőre, csak ennyit mondott kérdezve: «akarsz 
gyónni?» S az illető, ha esze ágában sem volt a 
gyónás, meggyónt, ha azonnal nem, másnap.2 Élni 
pedig t. i. testileg élni, ő és az egész kongregációja 
itt is, mint másutt , az isteni gondviselés irgalmassá-
gából élt. Egyszer váratlanul eg}' telt szekér érkezett 
élelemmel a kis rendház elé. Senki sem tudta meg 
soha, hogy ki küldte. Szentünk a szó teljes értelmé-
ben, ha nem dolgozott, hát imádkozott. Egy alka-
lommal télvíz idején, nagy hidegben, ott végezte a 

1 Es ist offenkundige Tatsache, írja Haringer után 
Innerkofler, 261., dass, während die Mehrheit der Pfarreien 
von den neuen Lehren bereits verführt war und der After-
mysticismus in einigen Gegenden Augsburgs noch in den 
achtziger Jahren seine Anhänger hatte, gerade Babenhausen 
und die Umgebung auf viele Stunden ringsum von dieser 
Seelenseuche verschont blieb, was zumal dem P. Hofbauer 
zugeschrieben wird. 

2 Innerko/ler, 262. 1. Zacharias Werner mondá szentünk-
ről, hogy «még a deszkán is átlát». Hahnekamp. Kath. Szemle 
1891. 477. 1. 
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ház mögött a zsolozsmát, a hová a teli nap gyenge 
ereje kisütött. Valaki elmenet mellette azt kérdezte 
tőle, hogyan bí r ja kiállni a nagy hideget? Kelemen 
atya csak annyit felelt : «Isten szeretete fölmelegít 
mindent». 

Már jól kezdett menni Babenhausenben a kon-
gregáció ügye, mert Fugger herceg sajátkezűleg 
készített tervet egy rendi kollégium és templom szá-
mára,1 midőn egyszerre itt is vészfelhők jelentek meg 
a látóhatár szélén. Rosszlelkű papok rágalmazni 
kezdték szentünket, például, hogy egy helyen, a 
hol beteghez hívták őt, és a plébános a szentség-
ház kulcsát megtagadta, Hofbauer atya, hog}7 szent-
séghez jusson, feltörte a szentségházat. Maga az illető 
plébános jelentette ki a roggenburgi szolgabíró 
(Landrichter) előtt, mikor ez vizsgálatot indított, 
hogy a dologból egy szó sem igaz. Ilyen dolgoknál 
azonban sokkal veszedelmesebb esemény volt az, 
hogy Napoleon védnöksége alatt 1806. jűl. 25-én 
végleg megalakult a Rheinbund, mely kimondotta 
azt,2 hogy a hozzá csatlakozott német államok feje-
delmei kedvök szerint saecularizálhatnak és foglal-
hat ják el az á l lamuk határai közé eső kisebb feje-
delemségeket. így ért véget a Fuggerek babenhau-
seni fejedelemsége. így jutott szentünk az u jonan 
alakult bajor királyság hatósága alá, mely a hírhedt 
Montgelas gróf, az i l luminatusok egyik legdurvább 
a lakjának vezetése alatt, József császárénál is kegyet-
lenebb pusztító harcot indított az egyház s első sor-
ban a szerzetesrendek ellen.3 Négyszáz kolostor 
pusztult el keze alatt gyalázatos módon.4 

Szentünk valódi szellemóriás volt természettől s 
Isten különös kegyelménél fogva; de a gonoszság-
nak ekkora elhatalmasodását nem állt módjában 
feltartóztatni. Babenhausen és Weinried is ba jor 
hatóság alá kerülvén, szentünknek nem volt szabad 
sem prédikálni, sem gyóntatni. Fugger herceg mara-
dásra kérte ugyan és mindent megígért, a mi a 
babenhauseni kolostor fentartására szükséges lehetett; 
ámde [mit tehetett a herceg, kit fejedelemségétől 
magát is megfosztottak, az új állami hata lommal 
szemben? Varsóból is, a mely nemsokára szintén 
Napoleon és az egyházat pusztító francia forradalom 

1 Fugger herceg fiai számára szentünk papjai közül kért 
nevelöt és kapott is Sabelli atya személyében. 

2 Ez a határozat tulajdonképen csak végrehajtása volt 
az 1803. febr. 23-iki német birodalmi gyűlés határozatának, 
melyhez Ferenc császár is hozzájárult. V. ö. Hergenröther, 
Kirclieng.3 III. 773. 

3 Der Klostersturm herrschte vielleicht am wütendsten 
in Bayern. In Altbayern allein wurden 74 Abteien und Stifte 
ohne Bücksicht auf Altertum, Geschichte, Bildungsförderung 
aufgehoben. Innerkofler, 271. 1. 

4 Bibliotheken wurden an Käsehändler verkauft, Kelche 
u. Monstranzen an Juden. In Würzburg tranken Juden in 
bischöflichen Gewändern, Infuln auf dem Kopf, aus Kelchen 
einander zu. Konsekrierte Hostien und Reliquien wurden 
auf Düngerhaufen geworfen. V. ö. Brück, Gesch. der kath, 
Kirche in Deutschland im 19. Jahrhundert, 1. B. Kap. 10, 

hata lma alá került, a legszomorúbb hirek érkeztek.1 

Szentünk tehát 1806. aug. 18-án Varsó felé vette 
útját. Mielőtt elindult, összegyűjtötte maga köré a 
kongregáció tagjait és sírva bucsűzott el tőlük : 
«Imádkozzatok, így szólott, imádkozzatok, kedves 
testvéreim, hog}' a kongregációt ne pusztítsák el 
egészen. Az idők kegyetlenül rosszak. Ki tudja, mi 
vár r e á n k ? Talán soha sem lát juk többé egymást. 
Bízzunk az isteni gondviselésben !» Csak egy kisérőt 
visz magával, Stark Márton frátert, ki, a mint látni 
fogjuk, szentünk haláláig ennek oldala mellett maradt . 

Bécset ú t jába ejtette most is. A Habsburgok 
monarchiá jában szeretett volna Babenhausenben 
maradt rendtársai számára menedéket szerezni, de 
nem lehetett. Varsóba tért tehát vissza és oda no-
vember havában meg is érkezett. Ugyanott egy hó-
nap múlva, dec. 18. és 19. közti éjjel, Napoleon is 
megjelent s téli szállását is ott ütötte fel. Napoleon 
varsói uralmával a varsói redemtorista ház sorsa 
meg volt pecsételve. 

Ha eddig küzdelem és szenvedés volt szentünk 
sorsa, most igazán szenvedéseinek kellő közepébe, 
kat lanába érkezett meg. Egyszerre két egyházüldöző 
hatalom fogta szentünket és kongregációját kereszt-
tűzbe: Lengyelországban Napoleon, lent a német föl-
dön az i l luminatusokkal szövetkezett bajor febronia-
nizmus. Babenhausenben 1806. szept. 17-én, tehát 
mikor szentünk még útközben Varsó felé Bécsben 
volt, a redemtoristák azt a rendeletet kapták, hogy 
két hónap alatt pusztuljanak, vagy eltoloncozzák 
őket. Passerat atya utána írt szentünknek, hogy mi-
tevők legyenek. Azt az utasítást kapta, hogy menjen 
menedéket keresni Svájcba. Elment, de hiába já r t . 
Utóbb, mikor már Babenhausenbe visszaérkezett, 
kapott a churi püspöktől, egészen váratlanul, meg-
hívó levelet, hogy a kongregáció vegye át a premont-
reiek elhagyott Sankt-Lucius kolostorát Cliur mel-
lett. így gondoskodott igazán maga az isteni gond-
viselés szentünk babenhauseni rendtársai számára 
menedékhelyről. Hova lettek volna ezek e meghívás 
n é l k ü l ? 2 Passerat jelentést tett szentünknek s azon-
nal Churba ment vissza. A püspökkel, Buol-Schauen-
stein gróffal megegyeztek, hogy a redemtoristák a 
nekik átengedett helyen lelkipásztori hivatást telje-
sítsenek és ingyen nyilvános iskolát fognak tartani, 
úgy mint St.-Bennóban, Varsóban. Szentünk Varsó-
ból mondott köszönetet a nagylelkű püspöknek az 
adott menedékért . 

1807. febr. 19-én nyolc atya, öt kispap és há rom 

1 Varsóban a porosz hatalom ekkor már megingott, az 
180(5. okt. 14-iki jenai és auerstädti csaták után pedig egészen 
összeomlott. 

2 Babenhausenben nov. 17-én lejárt az elköltözésre ki-
szabott kéthónapi határidő. Rendelet érkezett, hogy azonnal 
pusztuljanak. De hová ? Még nem volt hova menekülniük. 
Fugger herceg segített rajtok és halasztást eszközöli ki a 
szigorú téli időre. 
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újonc volt együtt Sankt-Luciusban. Itt se volt fájok, 
ma jd megfagytak. Egy kályha volt az egész épület-
ben. Ennivaló pedig csak annyi volt, hogy épen 
éhen nem kellett halniok. De szentünk már begya-
korolta őket a nyomorúság elviselésébe s abba, 
hogyan kell ilyen körülmények között eljárniok, hogy 
kenyérhez jussanak. Egész nap a templomban fog-
lalatoskodtak a néppel, prédikáltak, gyóntattak. Még 
a protestánsoknak is feltűntek. 

Egyszerre mint vil lámcsapás érkezett Bajoror-
szágból Graubünden kanton kormányához egy átirat, 
melyben ez a kormány felszólittatik, hogy ha befo-
gadta a redemtoristákat, hát gondoskodjék róla, hogy 
ezek a «bajor határhoz» ne közeledjenek.1 

A bajor fenyegetés megtette hatását. Katholi-
kusok és protestánsok között a kantonban éles vi-
szály keletkezett, mely egész a szövetség nagy taná-
csáig viharzott fel. Úgy indult a dolog, hogy szám-
űzik az atyákat Chur mellől. A kath. nép azonban 
fegyvert fogni készült a határozat foganatosításának 
esetére. De erre nem került a dolog. Az egyházi és 
világi hatóság időközben megegyezett abban, hogy 
az atyák maradhatnak, csak tömegben ne lakjanak, 
hanem oszoljanak el a plébániákon kisegítés végett. 
A nyugalom azonban nem állt helyre, azért Passerat 
atya, a házfőnök, beljebb ment Svájcba és a ka-
tholikus Wallis kantonban, Viége-ben (Wissach) de 
Gurten Adorján plébánosban lelkes pártfogóra talált, 
ki a községtől községi házat eszközölt ki az atyáknak. 
Ide jött csakhamar há rom pá ter : Churban marad-
tak hatan. így most szentünk kongregációja Svájc-
ban, két rendházban, egyidőre békében élhetett. 
(Folyt, köv.) Breznay Béla dr. 

Jobbágyszabadságok. 
Egy özvegy asszony lelke váltságáért, üdvös-

ségeért nyolc szolgáját oly szabadosokként adja 
a pannonhalmi egyháznak, hogy egész szolgála-
tukat csupán házankint fizetendő félfertóban álla-
pítja meg.2 Anyagilag véve ez a szabadság ked-
vezőbb, mint a szabad vendégeké vagy közszabad 
telepeseké, kik egy egész fertónyi földbért szoktak 
fizetni telkenkint s e mellett még ajándékokat is, 
személyes szolgálatokat is teljesítettek. Csak egy 
hiányzott ama nyolc ölbői szabados szabadságából : 
a költözködés szabadsága. Azon 1351. dec. 11-én kelt 
törvény előtt, a mely a kilenced behozatalával egy-
idejűleg legelőször látszik biztosítani — legalább a 
XVIII. cikkely címe szerint — a jobbágyok szabad 

1 Tirol és Vorarlberg ekkor Napoleon intézkedése alap-
ján Bajorországhoz tartoztak. A redemtoristák zaklatására 
felszólító okirat bajor okai között ez is szerepelt: «Vor allem 
seien die Patres verdächtig, da sie aus Preussisch-Polen 
kämen, wo die Jesuiten noch geduldet seien.» Innerkofler, 
289. 1. 

sph. rtört. II. 284. 1. 

költözését a Magyar Törvénytárban, körülbelül fél-
évvel előbb Nagy Lajos király jul. 16-án a főpapokkal 
és bárókkal, vagyis királyi kúriájával egyetértőleg 
megsemmisítette a pannonhalmi apátság szabados 
úrbéreseinek minden korábbi elidegenítését, szabadon-
bocsájtását, a mely valaha királyi engedély nélkül 
történt s megparancsolja a főpapoknak, báróknak, 
ispánoknak, várnagyoknak, nemeseknek, városoknak 
és a szabad falvaknak, hogy a pannonhalmi egyház-
nak náluk vagy birtokaikon előkerülő úrbéreseit 
adják vissza.1 Ugyanoly körrendelet volt ez, a milyenek 
egykor Szent László ú. n. III. törvényének a szolgák, 
várőrök és ohog szabadosok visszaadására vonatkozó 
rendelkezései m a j d n e m háromszáz évvel régebben.2 

De természetes joga volt a költözködés a szaba-
doknak, kik uraiktól teljes szabadságot nyertek vagy 
szabadon telepedtek le valamely uraság földjén. 
Némely jobbágyok úrbéri szerződésűkben egyenesen 
kikötik a szabad költözést, pl. a bogátiak, karaiak 
stb. olyképen, hogy a telekadó fizetésének rendes 
két határnapja , Szent György és Szent Márton ünnepe 
előtt két héten belül csupán az illető telekadót 
(census), az egy penzát vagy félfertót, e ha tá rnapokon 
túl pedig két héten belül m á r a terragiumot is meg-
fizetik s aztán szabadon elköltözhetnek (1336) ; 3 

a zselic-szentlászlóiak és keresztúriak meg a határ-
idők említése nélkül szerződtek úgy, hogy a 12 
dénárnyi terragium lefizetése után távozhattak (1369),4 

ámbár bizonyára itt is magától értetődött, hogy a 
már jócskán megkezdett félév telekadóját nekik sem 
engedi el az uraság. A költözés szabadságával vele-
járt, de a bogátiak stb. külön kikötötték, hogy 
a távozónak joga van eladni pincéjét és házát. 

Ez utóbbi szerződések korában az udvarnokok, 
condicionáriusok, szabadosok lassankint mind bele-
olvadnak a jobbágyságba úgy, hogy az 1351. évi 
királyi körrendelet a szabadon bocsájtott condicio-
náriusokról valószínűleg csak téves értelmezése a 
m á r megtörtént beolvadásnak és hiú kisérlet arra, 
hogy egy észrevétlenül eltűnt állapotot helyreállít-
sanak. Zsigmondnak 1397. évi temesvári decretuma 
törvényileg biztosította minden nem-nemesnek azt a 
szabadságot, hogy megnyervén urától az engedélyt 
s lefizetvén a jogos terragiumot, miután tizenöt nap 
alatt minden hitelezőjét kielégítette, a tizenöt nap 
leteltével szabadon átmehessen oda, a hova neki 
tetszik s ha régi u ra nem eresztené, új ura egy 
szolgabiróval átvihesse őt a maga birtokára.5 

De valamint aközös«jobbágy,nem-nemes, paraszt» 
(iobagio, ignobilis, rusticus colonus) név általánossá 
tette a költözködés szabadságát, mert a régi szaba-

1U. o. 406. 1. 
3 Erdélyi : Magyarország társadalma XI. sz. törvényeiben. 

53-54, 73, 76-78, 139. I. 
3 Ph. rtört. II. 383. 1. 

o. 528-529. 1. 
& Magy. Tört. Tár. 1857. 236—237. 1. 



'26. szám. RELIGIO 409 

dosokat és szabadokat megkülönböztetni már nem 
lehetett, azonképen ugyancsak a közös név s a szét-
választás lehetetlensége miatt az 1514. évi paraszt-, 
jobbágylázadást megtorló törvény nemcsak a lázadás-
ban részes, hanem az ártat lan jobbágyokat is meg-
fosztotta a költözködés szabadságától. «Hogy ennek 
az ő árulásuknak az emléke — úgymond a XIV. 
törvénycikkely — és ideiglenes (földi) büntetése 
maradékaikra is átszálljon és á tmenjen s hogy min-
den korszak (saeculum) megtudja, mekkora bűntény 
az urak ellen föl támadni : ennek utána az ezen ország-
ban bárhol lakó összes parasztok (ikivéve a királyi 
felséghez hiven maradt szabad és fallal kerített 
városokat és kivéve azokat is, kik uraik és az ország 
szent koronája mellett hűségükben kitartottak s más 
bűnös parasztokkal ebben a lázadásban részt nem 
vettek) elveszítvén e hűtlenségi vétkük miatt szabad-
ságukat, a mely szerint egyik helyről a másikra 
költözhettek, az ő földesuraiknak föltétlen és örökös 
szolgasága alá legyenek vetve.» Ezt a cikkelyt tovább 
a XXV. törvénycikkely ekként értelmezi: «Mindazon-
által határozottan kijelentvén azt, hogy a jobbágyok 
ezután való távozásának vagy költözésének tilalmáról 
föntebb megírt és előadott cikkelyt (miután a jobbá-
gyok elvitele és visszatartóztatására nézve eddigelé 
igen sok és igen nagy alkalmatlanság és csaknem 
mindennapos veszekedések támadtak) minden helyre 
s az országnak és alája vetett részeinek minden 
ha tárán belül bárhol lakó jobbágy és parasztsorsú 
emberre egyaránt kell érteni és alkalmazni akképen, 
hogy ezután a jobbágyoknak elbocsájtása és elvitele 
egyáltalában szűnjék meg s örökre e lmaradjon és 
mindenkorra eltörlöttnek tekintessék ; de ezzel a 
rendelkezéssel a jobbágyoknak a királyi felség és 
uraságok szabad városaiból azoknak ugyancsak 
szabad városaiba való kölcsönös költözése megtiltott-
unk nem tekintendő.1 

E szerint a jobbágyok költözése egyik faluból a 
másikba törvényileg megszűnt, de tényleg a n e m -
sokára bekövetkezett háborús időkben új életre kelt, 
mert megakadályozni sokszor nem lehetett s az 1546. 
évi törvény is biztosította. 

Az átköltözők új helyükön rendszerint nagyobb 
szabadságokat találtak s különösen az ú j telepítésekre 
biztató szabadságlevelek Ígértek ilyeneket. Az egyik 
pannonhalmi úrbéri szerződés a terhek alól egy évi 
mentességet biztosít azoknak, kik kész épületeket 
vesznek át és három évi mentességet azoknak, kik 
üres helyekre telepednek, a hol tehát kénytelenek 
építkezni (1336).2 Némely későbbi telepítő levél 
örökre elenged minden pénzbeli adót (ab omni dica 
et solucione) az első települőnek és húsz évre a 
többinek, kivéve az ajándékokat ; 3 elengedi örökre 

JMagy. Törvénytár. Millenniumi emlékkiadás. 1000—1526 
713. és 717. 1. 

2 Ph. rtört. II. 283. 1. 
a 1418. U. o. III. 493. 1. 

mindenkinek a gabona és bor kilencedeit is,1 a 
dézsmákat pedig az egyes szőlőktől addig, míg 100 
köblöt (tíz akót) nem te remnek ; 2 végre örökre el-
engedi az ispán bora nevű ajándékot.8 

A bíráskodás terén ki vannak véve az apátság 
jobbágyai a nemesi megye bíráinak hatósága alól s 
idegenek panaszaiban is fölöttük elsősorban földes-
uruk vagy tisztjük és bírójuk ítélkezik. Bírójukat 
vagy maguk választják, pl. a füzedtőiek (1263), vagy 
az uraság nevezi ki uradalmi tisztje személyében s 
lelkük biráját és vezetőjét, papjukat maguk választ-
hat ják (1369). A biró- és papválasztás szabadsága 
hasonlókká teszi őket a szabad királyi városok pol-
gáraihoz s a füzedtőiek szabadságlevele ezt nyíltan 
ki is fejezi. 

Az örökös nélküli jobbágy vagyonából az uraság 
csak egy ha rmadfű tinóra vagy árára, avagy csupán 
60 dénárra tart számot (1336, 1369), egyébként a 
jobbágy, leányának biztosítván pénzének negyedét, 
szabadon hagyhatja vagyonát bárkire, elsősorban 
természetesen rokonára (1239, 1263),4 miként a király 
szolgája vagy nemese az aranybulla szerint. E jog 
gyakorlásául vehető az az eset, a mikor Kata asszony 
Nyilkasokorón, az apátság területén első férjétől 
örökölt szőlejét a pannonha lmi konvent előtt, tehát 
közhitelességű okiratban átruházza második férjére 
(1340).5 

Érdekes némely oklevélben a jobbágyok azon 
szabadsága, hogy szőlőket telepíthetnek, bort termel-
hetnek, szállíthatnak és eladhatnak a gabonával 
együtt bárkinek tetszésszerinti áron, drágábban is, 
mint eladnák pl. az uraságnak, miután kiadták 
belőlük a tizedeket (1369, 1422). 

Kedvező volt a jobbágyokra általában, főleg a 
helybeliekre, az apátság székhelyének biztosított alsóki 
hetivásár és a felsőki több országos vásár, a hol 
a sót mindenki szabadon árulhatta, függetlenül a 
királyi sómonopoliumtól, a melynek tehát versenyt 
csinálhattak mindazok, a kik fizetés helyett vagy 
más cimen fölösleges mennyiségű vagy pénzzé 
teendő sóhoz jutot tak (1334, 1350, 1398, 1451, 1452, 
1500). 

Bizonyára nagy kedvezmény volt annak idején 
az a kiváltság is, hogy az apátság népei mentességet 
nyertek a collecta-szedök zaklatásaitól, sőt részben 
vagy egészen a collecta nevű adóktól is (1269, 1270).ß 

er. 

11418, 1422. ; egynek ideiglenesen 1459, 1509, u. o. 493., 
498., 530., 625. 1. 

31418, 1422. 
3 1 4 2 2 . 
4 Ph. rtört. I. 767. II. 325. 1. 
sü . o. II. 111. I. 
6 Erdélyi László dr.-nak eme jeles tanulmányaiban kezd 

kibontakozni hazai történetünknek eddig kevéssé művelt és 
kevéssé ismert oldala : a gazdasági fejlődés. A nemzet széles 
rétegeinek küzdelmes életével kezdünk megismerkedni. 

Szerk. 
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Az emlékezésből vont érv a lélek léte mellett. 
Ha olvassuk azon könyveket, melyek egy, az 

anyagtól független állati és emberi életalapot akarnak 
bebizonyítani, sok ki tünőbbnél ki tűnőbb érvvel ta-
lálkozunk; eggyel azonban nem szoktak foglalkozni, 
a mely pedig véleményünk szerint szintén nagyon 
jó és művelt laikusok által is könnyen fölfogható. 
Ezen érv az emlékező tehetségből van véve. 

Két alapigazságon nyugszik : 1. Létezik emlékező 
tehetség, melynek segítségével képesek vagyunk régen 
elmúlt és megtörtént dolgokat magunkban megjele-
níteni, mintha űjból átélnők őket. 2. A második alap-
igazság fizikai és chémiai természetű. Minden fizikai 
éschémiai folyamat bizonyos mérhető erőknek mér-
hető anyagra való hatásában áll. A tünemények 
addig tartanak, míg okaikban létüknek elégséges 
okát bírják. Ha megszűnik az elégséges ok, olyas-
mivé válnak, a mi léte alapját más elégséges okban 
birja. 

Öntudatunk mondja , hogy a gondolkozási és 
visszaejnlékezési folyamat agyvelőnkben megy végbe. 
Erős gondolkodástól fejünk szokott megfájdulni. 
Hogyan történik a visszaemlékezés? Az életerő 
anyagtalansága esetén nem nehéz a magyarázat, mert 
az képes lévén önmagát mozgatni, a benne kész-
letben meglevő eszméket megjeleníti, mint azt más 
helyen kifejtettük. (V. ö. Az állati lélek II. fej. 4. 
cikk. 5. §.) Máskép áll azonban a dolog, ha az 
életerőt anyaginak mondjuk , mint azt az anyag-
elvűség teszi. Ezen esetben mindent a fizikai és 
chémiai törvények alapján kell magyaráznunk. Ezek 
szerint csak egyenlő okok hoznak létre egyenlő ered-
ményt. Ha azt akar juk elérni, hogy egyenlő villamos 
kisülések történjenek, legalább a kisülés pi l lanatában 
egyenlő mennyiségű villamosságnak kell ezen tüne-
ményt előidéznie, mert különben vagy nagyobb, 
vagy kisebb lesz; és ha sorozatos tüneményekről 
van szó, egyenlő sorrendben is kell történniök. Ha 
tehát a visszaemlékezést az agysejtekre, mint az 
agy alapegységeire visszük vissza, ezen sejteknek 
elsősorban is úgy kell sorakozniok, mint mikor 
először gondoltunk ugyanolyan tárgyra és ugyanazon 
erőminőség és mennyiséggel kell birniok. így azután 
érthetővé lesz, hogy most is ugyanazt gondoljuk, 
mint akkor eredetileg. Ezzel azonban csak annyit 
magyarázhatunk meg, hogy most is ugyanazt gon-
doljuk, mint akkor eredetileg, de nem magyarázzuk 
meg, 1. honnét van tudomásunk arról, hogy ugyan-
ezen gondolatunk már akkor is megvolt; 2. nem 
tudjuk megmondani , miként lehetséges, hogy erős 
visszagondolás által sikerül ugyanazon képzet-sort 
előhívni, melyet már régen gondoltunk. 

Ezen két nehézséget anyagelvű szempontból nem 
is lehet megmagyarázni. Hogy az elsőt megmagya-
rázhassam, mostani képzet-soromhoz okvetlen kell 
valamit hozzáadnom, a mi bennem azon tudatot 

ébreszti, hogy ez akkor abban a bizonyos időben 
szintén megvolt. Csak ügy gondolhat juk el ezt, hogy 
azon időben bizonyos gondolattermék maradt hátra 
az agyamban, olyanformán, mint mikor a fa elégése 
után há t ramarad a hamu, vagy a villamos drótoknak 
túlerős áramtól bekövetkezett elégéséből há t ramarad 
a korom. Úgyis gondolhatjuk még, hogy az a gon-
dolat lappangva hát ramaradt bennünk, mint mikor 
a szikra is há t ramarad a hamuban. 

Ez esetben azonban agyunk tömegének folyton 
kellene nagyobbodnia, még pedig nem is csekély 
mértékben, hisz egy napon át is sokat gondolkodunk. 
Öreg embernek tehát sokkal nagyobb agyvelővel 
kellene bírnia, mint egy élete delén levőnek ; ez 
azonban ellene mond a tapasztalásnak. Szintúgy 
következik, hogy egy tudós embernek nagyobb agy-
velővel kellene bírnia, mint egy tudatlannak, hogy 
elraktározhassa nagy képzet-készletét. Ez szintén 
ellene mond a tapasztalásnak, mint ezt pl. Gauss 
hires mathemat ikus esetében látjuk, kinek agyveleje 
kisebbnek találtatott egy német paraszténál. 

Az élettan tanításai szerint az egész emberi test 
megújul bizonyos időközökben. Az agy is meg-
újul, Ebből következik, hogy az a sok képzet-
lerakodás is elpusztul. Tehát minden 3 vagy 7 évben 
élőiről kell kezdeni a tanulást. A tapasztalás ennek 
ellene mond, sőt a hypnosis kimutat ja , miszerint a 
hypnotikus á lomban levő egyén olyasmire is vissza-
emlékezik, a mit gyermekkorában csak egyszer is 
látott vagy hallott, a mi nem volna lehetséges, ha 
képzetlerakodásai anyagi törvények alá esnének. 
Végre nehezen magyarázható meg, miért nem támad 
annyi millió, sőt milliárd képzetlerakódás közt 
nagy zűrzavar, különösen mikor oly kis térre vannak 
szorítva. Tények bizonyítják, hogy az öregségnek 
felhalmozódott képzetkészlete képes a legnagyobb 
rendben működni . Leibnitzről írják, hogy késő 
öregségében Vergilius Aeneisét szórói-szóra tudta. 

Nem tudjuk továbbá megmagyarázni, hogyan 
lehetséges erős visszagondolás által ugyanazon kép-
zetsort felindítani magunkban, mint a mely m á r 
azelőtt volt bennünk. IIa külső azonos körülmények 
hatnak agyunkra, még lehet róla beszélni; de akár-
hányszor nem külső körülmények hatása alatt gon-
dolok vissza, hanem magamból kiinduló kutatás 
által. Mi mozgatta az agysejteket? Talán valami belső, 
ismeretlen anyagi o k ? De hisz erre épp oly joggal 
felelhetjük, hogy anyagtalan ok is okozhatta! Az 
anyagelvűség nem képes tovább menni a puszta 
lehetőség állításánál, míg az anyagtalan lélek hívei 
a lehetőség állításán kívül még az öntudatra is joggal 
hivatkozhatnak, a mely bizonyítja, hogy a kutatás 
ténye igenis belőlünk indult] k i ; bizonyítja, hogy 
pl. a legnagyobb mulatság közepette, a mikor szinte 
teljesen átadtam magamat az ottani hangulatnak, 
igenis minden külső behatás nélkül visszagondol-
hatok pl. a trójaiak tetteire, a nélkül hogy az ottani 
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hangulat és a trójaiak között valami tárgyilagos 
kapocsnak kellene léteznie. 

Az anyagelvűség azt hozhatná fel rendszerének 
magyarázatára, hogy egy külső behatásoktól meg-
indított képzet indítja fel a többieket és bennem 
azon érzetet keltik, hogy én kutatok. Ennek azon-
ban ellene mond az eddig mondot takon kívül azon 
természettani igazság, hogy ha az erő valamit létre 
hoz, azt csak az anyagra való hatás által teheti, a 
mi ismét csak valamilyen érintkezés által lehetséges. 
Az anyagelvűség magyarázata esetében tehát az 
egyik megmozdított agysejt, vagy anyagi eszme meg-
mozdítaná a másikat és így tovább. Ámde ebből 
az következik, hogy csak fokozatosan és csak bizo-
nyos rendszerben tűnnének fel gondolataim, mer t 
hisz a felindított képzet elsősorban szomszédjára 
hathat, hacsak föl nem tesszük, hogy az agysejtek 
minden rendszer nélkül vannak bennünk, a mi 
ismét a megállapított és az anyagelvűek által is el-
fogadott igazsággal ellenkezik. Ámde ugyancsak a 
tények bizonyítják, hogy képes vagyok egymásután 
a legkevésbbé összefüggő dolgokra is gondolni. 

Ha pedig agyunkban egy ide-oda ugráló erőt 
veszünk fel, a mely azután képes rendszertelenül 
is előrángatni a gondolatokat, ismét természettani 
igazságokkal ju tunk ellentétbe. A fizikai erők 
ugyanis szükségszerűen hatnak, és ha az alkalom 
megvan, mindaddig hatnak, a míg csak fel nem 
emésztődnek. Tehát azon bizonyos erőnek is addig 
kellene előrángatnia az eszméket, míg csak fel nem 
emésztődnék. Azonban a tények mutat ják, hogy 
száguldozó gondolataimat bármikor rendbeszedhetem, 
és addig gondolok valamire, a meddig nekem tet-
szik; legalább akara tommal sokáig leköthetem azon 
megjelenített gondolatokat, a mi zavar nélkül nem 
volna lehetséges, ha az a bizonyos erő folyton agy-
képeket huzigálna elő. 

Bármennyire törekszik is tehát az anyagelvűség 
természettani alapon megmagyarázni az emlékezés 
tényét, nemcsak hogy nem sikerül ez neki, hanem 
lépésről-lépésre a megállapított természettani igaz-
ságokba botlik, a mi fényes bizonyíték egy anyag-
talan lélek léte mellett. 

Kaszás Raimund. 

A protestáns missiók világkongresszusa. 
Az egész művelt világot érdeklő, talán történelmi 

nevezetességű kongresszus ülésezett Skócia festői 
látképet nyúj tó fővárosában, Edinburgh-ban, folyó 
évi június 14-től 23-ig. Valóságos egyetemes zsinata 
volt ez az úgynevezett «reformált keresztény egy-
házaknak», úgyszólván az összes protestáns missiók 
kongresszusa. Minthogy e gyülekezet szervezését m á r 
1908. júl ius havában megkezdték, el lehet mondani , 
hogy e kongresszus két esztendő kemény munká-
jának gyümölcse. Azt hisszük, folyóiratunk olvasóit 

érdekelni fogják azon sorok, melyekkel a «Public 
Opinion» jún ius 10-iki száma e kongresszust kom-
mentálja. 

«E gyülekezet párat lanul áll a benne képviselt 
egyesületek különfélesége, a képviselőket küldött 
nemzetek és fajok száma, szereplőinek kipróbált 
tudása és érett tapasztalata tekintetében. Eredménye 
lesz : nemcsak a keresztény testvériség erősbödése, 
hanem egyúttal tudományos alap a keresztény eszme 
jövő hódításai részére. Ez az első példa a történe-
lemben, hogy az összes országok, világrészek missió-
társulatai együtt tanulmányozzák az egész világ 
kereszténnyé tevésének, evangelizációjának nagy pro-
blémáját. 

A kongresszuson több mint ezer képviselő, vagy 
kiküldött fog megjelenni. Még pedig: 

54 amerikai társulat ... 480, 
44 britt társulat ... 394, 
37 kontinentális társulat 139, 

4 gyarmati társulat 14 

képviselőt fog küldeni. Ez a személyzet egymagában 
elég arra, hogy megkülönböztesse e kongresszust 
minden más közönséges gyülekezettől. Messze földet 
bejárhatunk, mielőtt az egész világ keresztény éle-
tének erősebb vagy különfélébb képviseletével talál-
koznánk. Csak a római katholikus egyház hiányzik 
e képviseletből.1 

Ott fogjuk látni az Egyesült-Államok, Kanada, 
Nagy-Brittania, Németország és egyéb kontinentális 
országok különféle missió-társulatának közigazgatási 
erejét, azon nőket és férfiakat, kik tényleg missió-
munká t végeznek Keleten, vagy a szigeteken ; egye-
sült vállalatoknak, mint a «Világiak», az «Önkénytes 
Tanulók», «Keresztény Itjak» társulatának vezetőit, 
kollégiumi igazgatókat és tanárokat, lelkipásztorokat 
és újságszerkesztőket, egyházi alkalmazottakat, írókat 
s mindazokat, a kiknek az egyház jóléte és a világ 
szükségletei szivükön fekszenek. Valóságos világ-
szemléje lesz ez a missió-tevékenység összes ágainak, 
legyenek azok evangéliumi, nevelési, orvosi vagy 
ipari jellegűek. 

A londoni «Times», az edinburghi «Scotsman» 
s egyáltalán a királyság minden nagyobb lapja tar-
talmas cikkeket közöltek a kongresszusról, rámutatva 
a missió-erők példátlan tömörülésére.2 Általában úgy 

1 Ez a hiány persze igen nagy. Tudvalevőleg a katho-
likus egyház kezdettől fogva törekedett elterjeszteni az evan-
gélium világosságát a pogányok között. A protestáns egyházak 
erre jelentékenyebb mértékben csak a francia forradalom 
óta törekednek. 

2 Ez a tömörülés természetesen csak a protestánsoknál 
példátlan : a katholikus missió-tevékenység mindig egységes 
volt. A protestáns missió-tevékenység egységes már csak 
azért sem lehet, mert minden szekta — és mennyi van ilyen 1 — 
más «evangéliumot» hirdet. 
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tekintik e kongresszust, mint nagyjelentőségű és 
hivatású gyülekezetet, a melynek végzései nagy 
hatással lesznek a nemzetek fejlődésére. 

Talán épen Edinburgh a legalkalmasabb város 
a világon ilyen összejövetelre. Ott különben is erős 
és világhatású társaságok székelnek. A skót egyház 
szive mindig át volt hatva a hitterjesztés nemes 
törekvéseitől. A felvidék egy kis városából indult 
ki Livingstone, hogy áldást hozzon Afrikára, Skó-
ciából ment Duff Indiába, Robert Moffatt rs Ma-
ckenzie elnök atyja Afrikába. A fővárosban ma is 
eleven az oly bátor és apostoli lelkű férfiak emlé-
kezete, mint Chalmers, Guthrie, Drummond és Rainy. 

Eddig a missió-tevékenységet csak egyes rész-
leges egyházak szempontjából tanulmányozták. Az 
edinburghi kongresszus vezetői ellenben azt indí t-
ványozzák, hogy túlhaladva e szűk határokon, az 
egész világot vegyük szemügyre, mint a missió-tevé-
kenység szinterét. A kongresszus tehát nem azt 
vizsgálja, hogy teljesíti ez vagy az a részleges missió 
a kötelességét, hanem hogy milyen arányban állanak 
az egész keresztény missió erőforrásai a pogányság 
erejével. Keresztény lesz-e a világ vagy pogány, íme 
ezzel a kérdéssel foglalkozik a missiók világkon-
gresszusa s nagysága nyilvánvalóvá lesz, mihelyt így 
formulázzuk feladatát. A kongresszus azon teljes 
meggyőződéssel fogja feladatát teljesíteni, bog}' az 
evangélium terjesztésének ezentúl tudományos meg-
figyelések alapján kell történnie. 

Soha még vallásos gyűlést tudósok és kutatók-
nak ily kemény és nagy ter jedelmű értelmi munká ja 
nem előzött meg,1 kiknek két évvel ezelőtt bizonyos 
tárgyakat tűztek ki szorgalmas kutatás céljából, 
melyekről jelentést terjesztenek elő a kongresszus 
részére. A kutatók nyolc bizottságba vannak osztva 
s a bizottságok a legnagyobb lelkiismeretességgel 
oldották meg feladatukat. Ennek az eredménye óriási 
anyag felhalmozódása lett, melyet gondosan kiselej-
tezve, földolgozva és elrendezve terjesztenek a kon-
gresszus elé. A missiók világkongresszusának meg-
különböztető jele lesz, hogy tagjai a gondolkodás 
munká já t elvégezték még a találkozás előtt.2 A kon-
gresszus csak azon eredményeket, következményeket 
veszi vizsgálat alá, a melyek a fölkutatott tényekből 
származhatnak. 

Okmányoknak, iratoknak, följegyzéseknek ezrei 
a világ minden országából mentek keresztül a nyolc 
bizotlság kezein. Óriási türelemmel válogatták ezeket 
ki s az összeredményt világosan formulázták. Bizony-

1 Ez az állítás persze igen merész s valamelyes helyes-
ségre csak akkor tarthat számot, ha tisztán protestáns gyű-
lésekre értjük. A trienti vagy a vatikáni zsinatok előkészítése 
kétségkívül sokkal nagyobb és mélyebb szellemi munka volt. 

2 Hogy ezt a katholikus egyház összes egyetemes zsi-
natairól elmondhatni, azt hiszem, mindenki előtt világos, a 
ki csak valamennyire is ismeri a kath. egyház történetét. 

talan általánosságoknak nem jutott hely a jelenté-
sekben; a tényeket megállapították, a nehézségeket 
kiemelték, a szükségleteket kijelölték a részletek oly 
gazdagságával, a mely a legkövetelőbbeket is kielé-
gítheti. A legérdekesebb, leghatásosabb része a 
jelentéseknek azok földrajzi elrendezése. Arra töre-
kedtek, hogy az egész világot, mint a missió-tevé-
kenység mezejét állítsák elénk, a keresztény gondolat 
világításában. Országot ország után mutatnak be, mind-
egyikről világos, átlátszó missió-statisztikát nyújtva, 
mindegyik bizottság különböző szempontjából, úgy, 
hogy az olvasó messze túllát egyes missiók határain 
minden egyes ország tényleges szükségleteire, de 
egyúttal nem téveszti szem elől, mit tett minden 
egyes missió-társaság a múl tban és hogy terjesztheti 
ki tevékenységét a jövőben. 

Például annak a bizottságnak, a mely az evan-
géliumnak a nem keresztény világra való kiterjesz-
tését tanulmányozza, John Mott az elnöke, a ki a 
jelenleg élők között a legtöbbet tett arra nézve, 
hogy a keresztény lelkiismeretet át meg át jár ja az 
egész világ igényének eszméje Krisztus evangéliumára. 
Jelentése szívreható dolgozat s föltünteti a többi 
között, hogy csak Afrikában hetvenmillió ember él, 
a kik még minden missió-tevékenység hatáskörén 
kívül esnek; föltünteti, hogy az elfajult kereszténység, 
mint például az abyssiniai, hogy szolgáltat nap-nap 
után konvertitákat az iz lámnak; az egyházat tuda-
tára ébreszti annak, hogy egy évszázadnyi1 missió-
törekvés után a világon még 113.000.000 ember él, 
kiknek megnyeréséért a kereszténység részére semmi 
sem történik; sokakra, mint villámcsapást hozza a 
tudósítást, hogy az orosz birodalom egyetlen egy 
tar tományában 100.000 keresztény lett mozlim-mé, 
mióta a vallásszabadságot kihirdet ték; megmuta t ja 
az egyháznak az óriási, még el nem foglalt területet 
s azt a nem is álmodott önfeláldozást, a melyet a 
világ megnyerése követel.»2 

Né.methy Gyula dr. 

P á r i s . Egy katholikus lapiró (jurnaliszta vagy ~FPVU 
publicistái halála és temetése. Több cimet adtam a nem 
névtelennek, August Roussel-nek, az «Univers» munka- v , , a & ' 
társának és ez a három cím mind kevés neki, mert a kfónii 
világ legújabb nagyhatalmában, a napisajtóban, többféle 
tollal dolgozó munkatársak vannak, kikre a lapiró, jur-
naliszta és publicista nevet szoktuk alkalmazni, de akik 
közül nem mindegyik emelkedik ki a közügy szolgála-
tának arra a magas fokára, amelyen August Roussel 
dolgozott tollával s a mely fokot bátran, mert nem min-
den ok nélkül a közügy nemes lovagjainak címével 

1 A protestantizmus idestova négyszázados lesz, de 
csak egy százada, hogy jelentékenyebb missió-tevékenységet 
fejt ki. 

2 A masterpiece of missionary organisation. Public Opi-
nion. Jun. 10. 1910. 
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lehetne megkülönböztetni. Ugy van, tollal hadakozó, 
önzetlen, nemes és önfeláldozó, tehát valóságos lovag 
volt August Roussel azalatt a 43 év alatt, melyeket, a 
félreértésnek rövid idejét leszámítva, az «Univers»-nél 
mint vezető, polemikus és felvilágosító cikkelyek írója 
töltött. 

Volt benne a bretagnei, a gall, a frank vérből ve-
gyesen. Mingovalban, a hires Artois kis falujában szü-
letett kisbirtokos szülőktől. Azt mondják róla, hogy 
gyermekkorában arról álmodozott, hogy lovag lesz és 
fegyverrel fog dolgozni. Sorsa csakhamar úgy fordult, 
hogy a hires arrasi kisszemináriumba (kath. közép-
iskolai nevelő- és tanintézetbe) került, melyet a francia 
katholikus újjászületésnek egyik kiváló alakja, mgr. Pa-
risis arrasi püspök alapított, illetve fejlesztett országos 
hatású tényezővé. A gyermekifjú itt látta első ízben 
Veuillot Lajost, a kath. újságírás szent Dávidját, a ki 
nemcsak Jeremiás siralmaival, de Iziaiás és Dániel, 
meg szent Pál villámaival is tudott korának léhasága 
és hitetlensége ellen hadakozni. A katholikus publicisz-
tika nagymesterét még Parisis püspök vezette be az ő 
kisszemináriumába, ő mutatta be őt ott az egyház re-
ményeinek, a lelkes ifjúságnak.1 

Midőn Roussel, a «petit paysan de Villers-Chatel», 
ahogy öl akkor nevezték, midőn a közügyet tollával 
szolgáló nagy lovagot beszélni hallotta, egy hivatást 
érzett magában megnyilatkozni. A papi méltóság nem 
egyedüli hadsereg az Isten szolgálatában ; ott van mel-
lette újabb időben például a közügy szolgálatára rendelt 
sajtó, a melynek terén a papság támogatására, védelmére 
valódi apostolságot lehet teljesíteni. August Roussel 
tehát az arrasi kisszemináriumban, Veuillot beszédének 
és személyiségének hatása alatt, a katholikus sajtó terén 
való szolgálattételre ajánlotta fel tehetségeit Istennek. 
Evvel a nagy elhatározással ment fel 1864-ben Párisba, 
Venillothoz. 

Veuillot lapja, az «Univers», akkor, mert az apos-
toli szentszék jogait bátran és tántoríthatatlanul védte 
III. Napoleonnal szemben, négy évre fel volt függesztve. 
Rousselnek három évig kellett várnia. Végre 1867-ben 
április elején újra megindult a lap s Vueillot két fiatal-
embert vett magához a tollforgatásra : Arthui Loth-ot 
és August Roussel-t, a kik azóta, vagyis 43 év óta munka-
társai az «Univers»-nek. Veuillot Lajostól örökölt jel-
szava: «Au miflieu des factions de toute espèce, nous 
n'appartenons qu' à l'Église el à la Patrie». Roussel 
tehát csaknem teljes félszázadig végzett nemes lovagi 
szolgálatot az egyház és hazája szolgálatában. Hogy 
milyen szellemben, azt az elhunyt szülőföldjén, Mingo-
valban, az arrasi püspök e célból külön kiküldött hely-
tartója röviden úgy jellemezte halotti beszédében, hogy 
az «hűséges, becsületes, önzetlen» volt legfőbb fokban. 
A párisi sajtó «Ottlion»-ában (Syndicat de la Presse 
parisienne-ben) előkelő állást foglalt el s ottani műkö-
déséről a nem vallásos lapok is elismerték, hogy «tőle 
mikor még iljú volt, senki sem vonhatta meg rokon-
szenvét s mikor már mintegy aggastyán volt, senki sem 
tagadhatta meg tiszteletét». Ime, a Veuillot Lajos isko-
lájában nevekedett kath. publicista a maga egyszerű 

i Az arrasi kisszeminárium padjain egy időben ültek Roussel-lel 
Labouré bibornok és mgr. Deramecourt püspök. 

nemes nagyságában. Temetése Párisban is, Mingovalban 
is, a nagy temetések sorába emelkedett ; olyan volt, 
minőt a világ eddig nagy államférfiaknak és táborno-
koknak szokott rendezni. Párisban is, Mingovalban is, 
az illető egyházmegyék főpásztorai azzal tisztelték meg 
a kath. publicistát, hogy mindaketten elküldték vicaire 
généraljokat, általános helytartójukat. Párisban mgr 
üdelin pápai protonotárius, érseki helytarló végezte az 
absolutiót, Mingovalban abbé Guillement Willier arrasi 
püspök helytartója mondotta a gyászbeszédet. Párisban 
két Bourbon herceg képviseltette magát a temetésen és 
megjeleni Parisnak úgyszólván minden kath. egyházi 
és világi előkelősége, köztük a kath. tud. egyetem rek-
tora, mgr. Baudvillart és a notre-damei székesegyház 
ezidőszerinli konferencia-szónoka, Jauvier kanonok. 
A párisi temetésen jelenvoltak főbbjeinek csak névsora 
majdnem egy egész hasábot tölt be. Mingovalban szin-
tén, a sok előkelőség élén a lillei katholikus tudomány-
egyetem képviseltette magát a temetésen. így becsülte, 
így tisztelte meg Páris és Franciaország August Rous-
sel-t, a Veuillot Lajossal egyívású katholikus publi-
cistát.1 

* 

Y V ü r z b u r g . Népegyesületet a népnek! — Ez a 
jelszó kezd szárnyra kapni Németország minden váro-
sában, a hol a szabadgondolkozók az Isten és a vallás 
ellen való lázílás zászlóját kitűzték. Legújabban az 
itteni grombühli (külváros) Volksverein tartott népes 
gyűlést a Kolosszeumban, a hol két kanonok kíséreté-
ben von Schlör Nándor dr., megyéspüspök maga is meg-
jelent s a következő beszédet mondotta : «Kedves hiveim ! 
A mai ünnepre (szent József napja volt) szóló meg-
hívásnak szívesen szót fogadtam és pedig azért, mert 
én a népegyesületet igen jelentős egyesületnek tartom. 
A ki az egyesület elé kitűzőit magasztos célt ismeri, annak 
ezt az egyesületet nagyra kell becsülnie és törekednie 
kell arra, hogy ez az egyesület egyre jobban fölvirágoz-
zék és erősödjék. Mert napjainkban oly törekvések igye-
keznek érvényesülni, a melyeknek célja fölöttébb káros 
lenne, ha megvalósulna. Mert mi a célja ezeknek a 
törekvéseknek? A keresztény világrend fölforgatása, 
megsemmisítése a keresztény vallás befolyásának. A ki 
ismeri az emberiségnek azt a sorsát, mely a keresz-
ténység előtti időkben uralkodott, az meg fogja becsülni 
és szeretni fogja a kereszténységet ; az nem fogja vissza-
kívánni azokat az állapotokat, családban, társadalomban 
és államban, melyeket a pogányság erőszakolt az 
emberiségre. A ki ismeri a keresztény vallásból fakadt 
jótékony változásokat, annak tisztelettel kell a keresztény 
világnézet előtt meghajolnia, annak föl kell háborodnia, 
ha látja, hogy némelyek a kereszténység éltető hatását 
mellőzni akarják. Ha eltűnnék a kereszténység, akkor 
a kereszténység előtti idők szörnyű állapotai kerülnének 
vissza. Ne engedjük magunkat megtéveszteni. Ezeknek 
az időknek be kellett következniük. Ámde ezen nem 
szabad kétségbe esnünk. Akármily tömege az emberek-
nek fog a kereszténység ostromára fölgyűlekezni : az 
Isten hatalmasabb, nem hagyja megszégyenülni azokat, 

1 A «Heligio»-bau most is, ezelőtt is sokszor használtuk fel 
August Roussel magvas felszólalásait, kritikáit és fejtegetéseit. R. p. 



414 RELIGIO LX1X. évf. 1910. 

kik az ő ügyének védelmezésében állhatatosan kitarta-
nak». —y —la. 

Iroda- ^ Vég te l en felé. A modern ember világnézete. 
I Irta Hajós Szaniszló, karmelita. Hajós Károly rajzaival. 
l C m • Budapest, 1910. 362 1. 

A nézetek zűrzavarában inog, bizonytalanná lesz az 
emberek élet- és világnézete. Az agnoszticizmus, a 
büszke észnek ez a sajátszerű lemondása, terjed az 
emberek közöli, annak jeléül, hogy a végső kérdéseknek 
keresztény módon való megoldása : az örök biró, az 
örök élet sokaknak kényelmetlen. Tudományos nyelven 
vitatja álláspontját, pedig csak a sivár lélek vágyait 
szólaltatja meg benne. 

Ezért szükséges e kérdésekről beszélni s a komoly 
tudomány adatait minél többször bemutatni az igaz-
ságot kereső közönségnek. 

Hajós könyve két szempontból is jól szolgálja az 
ügyet. Rengeteg olvasottságával, mellyel az összes ide 
vonatkozó kérdéseket kiséri és könnyed, magyaros elő-
adásával, mellyel a közönség elé lép. Ez az a stilus, 
melyet a laikus közönség szeret, akár a Flammarioné. 
Egészen úgy van, ahogy zárószavában mondja : igye-
keztem fölhasználni a legújabb műveket, különös gonddal 
a magyar szerzőket. — így kell nekünk dolgoznunk. 

Érdekes fejtegetéseit mutatják a szakaszok cimei : 
Csillagok között, Isten nyomában. Vissza a Földre ! Az 
élei világában. Az ember bölcsőjénél. Lelkek ködéből a 
világosságba. A Végtelen előtt. Sötét utakon. Misztikus 
régiókban. Történelmi emlékek között. Szent Egyházunk 
belsejében. A halál birodalmában. 

A honnan van a világ, az élet, az ember? kérdé-
sektől elvezeti az olvasót a — végig, az elmúlásig, a tu-
domány adatait használva. Nem unalmasan, hanem 
kedvesen, folytonosan ébren tartva az olvasó érdeklő-
dését. Az olvasó komoly hasznot meríthet e könyvből. 

d. 
* 

R e t o r i k a . A középiskolák V. osztálya számára. 
Szerkesztette : Hörl Gyula S. J. főgimnáziumi tanár. 
Kalocsa, 1909. (N. 8-r. 327 1.) — Miniszteri engedélyezés 
száma : 40066—1910. Ára 3 korona. 

Régi jó barátot köszöntök e tankönyvben ; mint 
szerzőnek tanítványa ismerem még az iskola padjairól. 
Szerző ugyanis éveken át (ama bizonyos horatiusi 
kilenc esztendőt is meghaladva tán) a katedrán próbálta 
ki tankönyvét, mielőtt a fórumra lépett volna vele. 

Méltán sorakozik ez a tankönyv szerző kitűnő 
Poétikájához.1 Ugyanabban a szellemben megírt tan-
könyv, csupán módszer tekintetében tér el tőle. À Retori-
kában ugyanis az olvasmányok (5—248 1.) vannak 
előrebocsátva ; ez az indukciós módszer hozza magával, 
hogy több magyarázó jegyzet járul az egyes olvas-
mányokhoz, mi mindenesetre csak előnyére válik a 
tankönyvnek. Helyeslem, hogy szerző — a tanulók mun-
káját megkönnyítendő — fölvette a kötelező olvas-
mányokat is. A 65 lapot kitevő elméleti részben — az 
eddigi tankönyvektől eltérően — legnagyobb súlyt 
téktet szerző a szónoki próza tüzetesebb tárgyalására ; 

épen ebben az újításban látom a könyvnek egyik 
előnyét. Függelék gyanánt 100 dolgozattárgyat csatol a 
szerző; az ügyesen megválogatott összeállítással még 
hathatósabban előmozdítaná szerző az önképzés ügyét, 
ha rövid vázlatot is adna olyan témákhoz, melyek 
megbeszélés tárgyát nem képezik az iskolában. 

Ajánlom a sikerült tankönyvet a kath. intézetek 
figyelmébe; elsősorban is az erdélyi státus-gimnáziu-
mokra gondolok, mint a hol legkönnyebben vihelő 
keresztül a kath. szellemű tankönyvek egységes hasz-
nálata. Tegyünk már egyszer le régi rossz szokásainkról ! 
Míg valamelyik szakban nincsen keresztény világnézetre 
nevelő tankönyvünk, egyre sopánkodunk; a mikor 
pedig megjelenik egy-egy ilyen tankönyv, hozsannával 
üdvözöljük — és nyugodtan megmaradunk a használat-
ban levő színtelen tankönyv mellett.1 így történt szer-
zőnek Poétikájával is. A tisztelt kartársak váltig magasz-
talták, mint jeles tankönyvet; ámde egyikük se vette 
használatba. Vájjon ily módon nem agyondicsérése-e ez 
egy jobb sorsra érdemes tankönyvnek? 

Szívből kívánom, hogy szerzőnek Stilisztikája is 
mihamarébb engedélyezést nyerjen. Ha teljes lesz a 
sorozat, hihetőleg nagyobb kelendősége leszen tan-
könyveinek. T. 

* 

A Budapest i Középpont i Oltáregyesület . Az 
egyesület félszázados jubileumára közzé teszi Makay 
Lajos dr., az «Orökimádás» szerkesztője. Kiadja a buda-
pesti Középponti Oltáregyesület. IX. ker., Üllői-ut 77. sz. 
(N. 8-r. 242 1.) Ára : 2 kor. 50 fill. 

A boritéklap máskép adja a címet : A budapesti 
Középponti Oltáregyesület félszázados története. A két-
féle cím azonban még együttvéve se födi teljesen az 
emlékkönyvnek tartalmát. Többet nyújt a könyv. Nem 
merül ki a budapesti Oltáregyesűlet történetének vázo-
lásában, meg jelenlegi szervezetének ismertetésében; 
szerző kiterjeszkedik a legutóbbi félszázad összes eucha-
risztikus mozgalmaira, sőt bepillantást nyújt a régmúlt 
idők légkörébe is, nevezetesen kitér a céhek beléletének, 
továbbá a régi szentségi társulatoknak ismertetésére. 
A művet elolvasva aláírhatjuk a zárószónak eme 
passzusát : «Leírtuk, mint vívta ki győzedelmét az 
eucharisztikus eszme Magyarországon.» Igen, arról 
beszél ez a könyv, mint válik a Regnum Marianum 
Regnum Eucharisticum-má. 

A történeti részben külön-külön fejezetet szentel 
a szerző az Oltáregyesület nagynevű alapitóinak, 
Trautwein Jánosnak és Cziráky Jánosné grófnénak. 
Az Oltáregyesület jelenlegi szervezetét ismertető fejezet 
(165 — 202. 1.) valósággal vezérkönyvvé, kalauzzá bővül, 
melynek jó hasznát veheti majd a vidéki egyesületek 
vezetősége is. 

Szinte meseszerű, hogyan tudott az Oltáregyesűlet 
hozzáférkőzni, odanőni a nemzet szivéhez. A nemzet 
adományaiból immár fölépült az örökimádás-templom ; 
mellette az örökimádás-zárda és az Oltáregyesület szék-
háza a lelkigyakorlatozó nők otthonával. A szerzőnek 
színes előadásában szinte kaleidoszkopszerüen tárul 
elibénk, hogyan bírt megvalósulni e nagyszabású alkotás, 
mellyel a budapesti Oltáregyesület máris elérte a rekor-

1 Ismertetve a Religio 1908. évf. 334. 1. i Tisztelet a kivételnek ! Én csak általánosságban szólok. 
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dot ; a budapestihez fogható otthonnal egyetlenegy 
Oltáregyesület se dicsekedhetik, nem véve ki még a 
római iötörzsegyletet se. Avval az óhajtással tesszük le 
az emlékkönyvet: adja Isten, hogy egy újabb félszázad 
alatt rendre megvalósuljon a Középponti Oltáregyesület 
egyéb munkaprogrammja (eucharisztikus könyvtár és 
múzeum stb.) is. 

Olvasás közben szemembeöllött néhány lapsus. 
Nem a Sainte Gudule, hanem a Salazar-kápolna volt a 
brüsszeli Oltáregyesület bölcsője. Szent Gudula tem-
plomát még 1220-ban kezdték építeni ; hanem igenis a 
Salazar-kápolna épült a régi zsinagóga helyén, az ott 
történt szentségtörés kiengesztelésére. Zavarólag hat a 
177. lapon az alle quattro Fontane-ra való hivatkozás ; 
alle quattro Fontane-ban csak régebben létezett főtár-
sulat, 1879-ben azonban tisztára beolvadt a mostani 
lötörzsegyesületbe. A vidéki egyesületeknek a budapesti 
központhoz való viszonyát (centralizáló és decentralizáló 
törekvések) fejtegetve, mintha bizony itt-ott ellent-
mondásba keverednék a szerző (v. ö. főleg a 65., 92-101. 
és 162. 11.) 

Még néhány megjegyzést. Az Oltáregyesület fél-
hivatalosai közé tartozott a Kath. Néplap mellett a Tár-
sulati Értesítő (most Jézus Szivének hírnöke) is. A zsi-
nati határozatokra egy helyütt utal a szerző, de rész-
letesen nem szól róluk. Az Oltáregyesületet ajánlották 
az esztergomi tartományi (Tit. III. De Euch.) s a megyei 
zsinat (12. statutum), nemkülönben a kalocsai egyház-
tartományi zsinat (Tit. VI. cap. XIII. De Confraternitat.) 
is. Megjegyzéseink azonban csöppet se vonnak le a munka 
értékéből. 

A számos illusztrációval ékeskedő díszmunka külső 
kiállítása is mintaszerű ; kár azonban, hogy túlsók 
sajtóhiba (pl. a 63. lapon Rozsnyó helyett Pozsony) 
maradt benne. 

A jeles munkát legmelegebben ajánljuk az olvasók 
szíves figyelmébe. Ara bámulatos olcsó. 

Fokozódott érdeklődéssel várjuk a szerzőtől a hazai 
Oltáregyesületek történetének megírását. Összefoglaló 
munkájában remélhetőleg megkapjuk a Központi Oltár-
egyesület által ajándékozott templomi ruhák és szerel-
vényeknek részletes statisztikáját, minek kimutatását 
jelenlegi müvében az egyleti levéltár hiányos voltából 
sajnosan nélkülöznünk kellett. Szerző főleg az egykorú 
katholikus lapok kiaknázása útján jutott a szükséges 
adatokhoz ; legjobb szolgálatot tettek e tekintetben a 
«Religio» régebbi évfolyamai. 

Timár Kálmán. 

Levél a szerkesztőhöz. 
Szombathely, 1910. jan. 15. 

Nagyságos u r am ! A «Religio» utolsóelőtti száma 
néhány soros üzenetet küld «Telefonja» révén Szom-
bathelyre nekünk azon impressiókról, a melyek 
Nagyságod lelkébe itt tartózkodása alatt mélyebben 
beivódtak. Tudom, hogy Nagyságodnak öröme telik 
a lelkek őszinte reszonanciájában. Ez bátorít arra, 
hogy az üzenet a lapján néhány megjegyzéssel adjak 
viszhangol gondolataimnak. 

Tény az, hogy Szombathelyen sok a vallásos 
ember. Ezeket azonban hiába keresnők akár az in-

telligencia, akár az iparososztály soraiban. A hitélet 
hordozói nálunk azok a szegény emberek, a kik 
valamikor a vallásos falvak szalmakunyhói közül 
kerültek ide s mint szolgák, üzleti alkalmazottak, 
vagy munkások s alacsonyabb rangú segédhivatali 
tisztviselők keresik a betevő falatot. Ezek hoztak ma-
gukkal egy kijegecesedett s megállapodott keresz-
tény világnézletet, egy bizonyos görcsös ragaszkodást 
a természetfeletti értékekhez, a melyeket minden 
körülmények között, akár a legnagyobb anyagi vesz-
teségek árán is, megőrizni s megóvni törekszenek. 

Az iparososztály anyagilag épúgy, mint szelle-
mileg meg van nagyrészben bénítva. Anyagilag nem 
csak erőtlen, hanem eladósodott, szellemileg nagyon 
befolyásolható s épen ezért nagyzó. Minden áron a 
hitközömbös urak, lateinerek barátságát keresi s túl-
tengő kaszinói életnek hódol. Élelmességét s a szak-
ismeretek megszerzése iránti törekvését felszívja a 
folytonos közszereplési vágy. Többen közülük tagjai az 
«Ébredés» szabadkőműves páholynak is. Igazán mély 
hitű s hitbeli meggyőződését véka alá nem rejtő 
katholikus iparost még mindig Diogenes lámpájával 
keresünk mi is. Ezek közül alig voltak tizen azon a 
szép Jézus Szive körmeneten. A szegényebb kisipa-
rosok azonban sokan igen példás katholikusok. 

Az értelmiség, a főbb tisztviselők s a tudományos 
pályákon működő intelligencia a lehető legközö-
nyösebb a vallás kívánalmaival s elveivel szemben. 
Van vagy száz Nikodemusunk, ugyanennyi nyílt jó -
barátunk, a többiek alig vannak tisztában a termé-
szetfeletti élettel. Egyre szaporodik — főleg az «Éb-
redés» páholy fokozottabb m u n k á j a óta — azoknak 
a száma, a kik az egyház ellenségeinek soraiba sze-
gődtek s gyűlölnek mindent, a minek vallásos szí-
nezete van. Sok köztük a képmutató lélek is, a kik 
önzésből látszólagosan híveink, a forumon azonban 
akárhányszor szemünk láttára kooperálnak a katho-
liczimus ellenségeivel. 

Sokszor kutat tam a baj forrásai után. Eddig 
csak negatív i rányban sikerült elfogadható magyará-
zathoz ju tnom. 

A papság, mely teljes tudatában van a paszto-
ráció modern feladatainak, ritka helyen muta t annyi 
munkára kész, lelkes ambíciót s szellemi energiát, 
mint nálunk. Nincs azonban e sok, tettre kész ener-
giát egy egységes eredőbe olvasztó olyan közös erő-
forrás, a mely egyöntetű irányítással bizonyos terv-
szerűségbe állítaná be a közös munká t s megérezné, 
azután támogatná azokat a gyakran jóindulatú s 
nemes törekvéseket, a melyek a társadalmi s szellemi 
élet rekristianizálása érdekében köztük észlelhetők. 
Hiányzik az összetartó kapocs. 

A másik ok az, hogy nincsen kezünk ügyében 
a kath. közvélemény teremtésének egyedüli modern 
eszköze: a kath. napisajtó. Addig, míg ezt megvaló-
sítani nem sikerül, hasztalan lesz ennek a papság-
nak minden igyekezete. Úgy vagyunk már ezzel a 
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kérdéssel, hogy szinte ostromolnak m á r bennünket 
a kath. napilapért abból a kath. táborból, a melyből 
nap-nap után űz gúnyt s csúfot a liberális sajtó. Ál-
landóan pellengéren minden törekvésünk, ügyünk, 
érdekeink és óhajunk. Jaj annak a világi embernek, 
a ki hitvalló mer lenni. Önvédelem szempontjából 
is szükség volna egy temperamentumos, kipróbált 
erőkkel dolgozó kath. napilapra. Néhány lépést tet-
tünk már a cél felé, az érzék s áldozatkészség hiá-
nyában minden oldalon falakra akadtunk. Mind-
azonáltal nem adom fel a reményt, hogy ledönthet-
jiik ezeket a hideg falakat a közel jövőben. Némi 
jóindulatról m á r tudok.1 

Volna még néhány gondolatom s megfigyelésem, 
de Nagyságod engedélyével ezekről ma jd máskor. 
A nép, a nők, a gyermekek és a polgárság egy része 
igazán mintaszerűen vallásos, de az intelligencia, 
a lateiner osztály, martalékává lett a szabadkőműves 
liberális irányzatnak. Ez a mi igazi képünk. Sok folt 
van még rajta, de az a meggyőződésem, hogy segí-
teni tudnánk rajta, ha sikerülne itt is az a bizonyos 
«cor unum et anima una»-l valamikép megterem-
teni.2 

Nagyságod igaz tisztelője 
Pintér József. 

77. vallás tani kurzusunk-
Utóbbi időben, az iskolai szünidő alatt, kurzu-

sokat szokás rendezni a tanárok számára, hol a 
nyelvekből, hol a történelemből, földrajzból vagy 
más tárgyakból, hogy ismereteiket mélyítsék s szak-
szerű vezetés alatt a tudomány ú jabb haladásával 
lépést tartsanak. 

Ugyanezt az eljárást követi a Hittanárok és Hit-
oktatók Országos Egyesülete, midőn most m á r másod-
ízben itt Budapesten, a Kath. Kör helyiségeiben, 
szemléltető eszközök kiállításával kapcsolatos hitok-
tatási kurzust rendez jún. 30-tól júl. 5-ig. Gazdag 
programmja egész sorát öleli fel a pedagógiai, mód-
szertani és didaktikai kérdéseknek, melyek a vallás-
tan sikeres iskolai kezelésére vonatkoznak. 

Kétségtelen, hogy a hitoktató egyénisége, kedves 
volta, a gyermekekkel való bánni tudása, ezek a ter-
mészetes adományok nagyon fontosak a vallástanítás 
iskolai kere tében; de ezeken felül tartós eredményt 

1 Módjával mindent meg lehet szerezni : jóindulatot, 
támogatást, együttérzést, csak kitartóan kell keresni a kap-
csolatokat, az érintkezést az intelligenciával és mindenkivel. 
Persze jó, ha az ilyen törekvéseknek van eleven, mozgató 
központja, mely súlyt ad nekik és erősíti a kapcsolatokat. 
Sajtójuk kerülje a személyes támadásokat s kövesse a triviá-
lis elvet: egy csepp mézzel több legyet lehet fogni, mint 
egy liter ecettel. Nehéz viszonyok között nagy okosságra 
van szükség, mert az emberek sokszor nem annyira rosszak, 
mint gyengék. S mindenfelett: nem kell elcsüggedni soha! 

Szerk. 
2 Ez az az unum necessarium ! Szerk. 

csak a hitoktató pedagógiai készsége, a gyermeki 
lélek ismerete s tárgyának ennek megfelelő kezelése 
biztosít, még a mai, az iskolának kevésbbé kedvező 
családi és társadalmi viszonyok között is. 

Ezekkel a fontos szakkérdésekkel fog foglalkozni 
kurzusunk, úgy a mint ez a többi tárgyaknál van 
szokásban. A tanítás érdeke kivánja, hogy minél 
többen vegyenek benne részt, mert hiszen nemcsak 
a jó pap, de a jó tanár is holtig tanul. 

Szerk. 

F. Kassa. Szeptemberben. 
E. Lőcs . Pázmány levelei I. kötetének ára 15 korona, 

az egyetemi nyomdában rendelve. (I., Iskola-tér 3.) 
C. B u d a p e s t . Schwartz Gusztáv dr. Ilieringről szelle-

meskedik a «Budapesti Szemlében» s oldalbaböki a Kant-
tisztelőket is Kanttal együtt. Hires morál-elméletéről ezt 
mondja : «A Kant kathegorikus imperativusa (a független 
morál), mely csakis az ész parancsával és minden önös 
indok nélkül akarja mozgásba hozni az emberi akaratot, 
csakoly hiábavaló erőlködés, akár egy terhesszekeret kíván-
nánk helyéből odább tolni azzal, hogy a mozgás elméletéről 
tartunk neki előadást». (401. 1.) Mit szól ehhez Alexander 
Bernát ? 

B. B u d a p e s t . Részvéttel vagyok panasza iránt ; minden 
képesítése és szorgalma dacára sem tud boldogulni, mert 
nincs protekciója. Méltatlanok előzik meg, mert nagy pro-
tektoíaik vannak. Ebben önnek tökéletesen igaza lehet, 
magam is nem egy esetben így látom, így tudom a dolgot. 
Az élet naponta csúffá teszi, kigúnyolja minden elméletünket 
és összes erkölcsi buzdításainkat ; sok esetben magam is 
szinte az erkölcsi rend felfordulását látom, a hogy mélyebb 
bepillantást nyertem némely helyzetekbe. Hihetetlen dolgok 
történhetnek. A felelősség ezért első sorban a társadalom 
vezető osztályait illeti, azokat a magas protektorokat, a kikre 
épen az erkölcsi rend őrizete van bizva. Ha ezek is folyton 
a személyi érdekeket hetyezik elébe a közérdeknek, az ilyen 
eljárásnak ma-holnap szörnyű társadalmi romlás lehet a 
következménye, a mi a szociáldemokraták malmára hajtja a 
vizet. Ma már az se független az emberi tekintetektől, a ki 
független lehetne és a kinek magasabb szempontok szerint 
kellene mindent megítélni ; nagyon hazugul kezd berendez-
kedni ez a kereszténységnek hátat fordító társadalom. Csupa 
képmutatás, csupa hamis értékek — sok körben. Csupa kéz 
kezet mos politika, csupa felfüggesztése az elveknek. 

A l i e l i y i o következő s z á m a szept. 4-én je lenik 
meg. 

TARTALOM. Fekete pápaszemen keresztül. (Zsi-
linszky Mihályról.) Karácsonyi János dr.-tól. — Hofbauer 
sz. Kelemen élete. VI. Breznay Béla dr.-tól. — Jobbágy-
szabadságok. er-től. — Az emlékezésből vont érv a lélek 
léte mellett. Kaszás Raimundtól. — A protestáns missiók 
világkongresszusa. Némethy Gyula dr.-tól. — Egyházi 
világkrónika. —y -la-tói. — Irodalom. Hajós : A Végte-
len felé. d-től. — Hörl : Retorika. T-tői. — Makay : A buda-
pesti középponti oltáregyesület. Timár Kálmántól. — 
Levél a szerkesztőhöz. Pintér Józseftől. — II. vallástani 
kurzusunk. — 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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ELŐFIZETÉSI ÁRA F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő SZERKESZTŐSÉG ÉS KIAOÓHIVATAL 
Egész é v r e 

Félévre 
Ii 12.— 
« fi.— 

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

Budapest, IX. ker., Ferenc-körűt 27, 

Tanulmányok Pascalról 
Montesquieu munkái között is van egy rész 

«Pensées» (Gondolatok) cim alatt; ott olvastam a 
többi között ezt a pár sort is: «11 ne s'agit pas de 
faire lire, mais de faire penser». (Nem az a cél ol-
vastatni, hanem gondolkozásra indítani.) Könyvek 
becslésére ennél szabatosabb törvény tán nem is 
gondolható. Ha ezt minden iró mindig szem előtt 
tartaná, mennyi időt lehetne megkimélni ; milyen is-
kolázottságra tehetnénk szert a «honesta avaritia» 
erényében. 

Medveczky, úgy látszik, ezt a tömör szabatos-
sági! törvényt igen jól ismeri. Tanulmányának tár-
gyává is a legnagyobb gondolkozók egyikét tette,fej-
tegetéseit pedig oly bőven látta el más, szintén nagy 
gondolkozókból vett, olyan idézetekkel, melyek az 
olvasót meg-megálli t ják és szintén gondolkozásra 
késztik, mert itt csakugyan nem az a fő, hogy olvas-
suk ezt a tanulmányt , hanem hogy gondolkozzunk 
rajta. 

Beszámolok azon gondolatokról, melyek olvasás 
közben ötlöttek agyamba. 

Pascal rövid élete abba a korba esett, mely 
a bölcsészet történetében is nagy mozgalmakat lá-
tott. Descartes bölcsészeti művei ugyanakkor jelen-
lek meg; az tehát egyszerűen lehetetlen volt, hogy 
oly nagy gondolkodó, mint Pascal, azokról tudomást 
ne vegyen. Descartes ki induló pontja azonban az 
általános kételgés lévén, m á r ez maga is eléggé fel-
tűnhetett Pascal iskolázott értelme előtt. Az is szeget 
üthetett fejébe, hogy Descartes önhitten minden ha-
gyományos elemel félrelökött s azzal teljesen kikap-
csolta rendszerét az emberi művelődés láncolatából, 
meg nem gondolva, hogy ily eljárással nemcsak a 
haladást teszi lehetetlenné, hanem az emberi műve-
lődés folytonos egységét is tagadja. Descartes maga 
is beismerte hibáját s határozottan alávetette magát 
az egyház Ítéletének. Ez némileg kibékítette a böl-
csészeket s bizonyosan hatott Pascalra is; de hogy 
ez a hatás bölcsészeti nézeteit módosította volna, azt 

1 Irta Medveczky Frigyes a M. T. Akadémia 1. tagja, Buda-
pest. Kiadja a M. T. Akadémia 1910. Ára 4 korona. 

bajos volna irataiból kiolvasni. Senki sem érezte 
jobban, senki sem mondotta ki világosabban, mint 
épen Pascal, hogy a hagyományok megvetése végze-
tes tévedésbe ejtheti a tudományt. A «Fragment d'un 
traité du vide» cimű értekezésében a tekintély túl-
zott tisztelete ellen beszél. «Nem szándékom — úgy-
mond — egy hibát egy másik hiba által korrigálni 
és semmire sem becsülni az ősöket azért, mert má-
sok túlbecsülik őket. Nem akarom száműzni tekin-
télyüket, hogy egyedüli u ra lomra emeljem az okos-
kodást, noha azt látom, hogy némelyek egyedül te-
kintélyüket emelik az okoskodás rovására.» Szóval 
Pascal nem követi Descartes végzetes hibáját a hagyo-
mányos elem elvetésében. 

A «Sur l'esprit geometrique» sem mutat nagyobb-
fokú rationalismusra, mint a milyen a «Fragments-
ben is érvényesül, mert épen annak kell érvénye-
sülni tárgyánál fogva, lévén az l. i. olyan, melyet az 
emberi ratio teljesen képes kimeríteni, anélkül, hogy 
más kútfőkből kellene érveket kölcsönöznie. Ilyen 
esetben józan gondolkozású ember csakis rationalista 
lehet. Nézzük csak, mit mond a «Fragment»-ben 
könyvének (Garnier-Frirer kiad.) 352. lapján : «Külö-
nös, mily módon tisztelik az ősök érzelmeit. Bűnnek 
bélyegzik, ha valaki ellenök szól; merényletnek, lia 
valamit hozzájok mernek adni, mintha már nem is 
hagytak volna fölfedezni való igazságot.» 

«Nem méltatlan dolog így bánni az emberi ész-
szel és pá rhuzamba állítani azt az állatok ösztöné-
vel, miután megfosztják azt azon fő különbségétől, 
mely abban áll, hogy az okoskodás eredményei szün-
telen gyarapodnak, az ösztön pedig mindig egyenlő 
állapotban marad ?» 

Abból sem lehet Pascal és Descartes között szo-
rosabb bölcsészi rokonságra következtetni, hogy Pas-
cal ép úgy, mint Descartes, a geometriai okoskodás 
szelleméből iparkodik meríteni mindennemű igazsá-
gok kutatásának és bizonyításának általános szabá-
lyát. Ugyanis a bizonyítás módszerét a «De l'esprit 
geometrique» értekezésében a 360. és a következő 
lapokon adja. Főbb pontjai ezek: semmi kifejezés 
nem használandó, csak miután annak értelme vilá-
gosan ki van fejtve; továbbá semmi léteit sem sza-
bad fölállítani, mely már előzőleg ismert igazságok-
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ból nem folynék; szóval meg kell határozni minden 
kifejezést és be kell bizonyítani minden tételt. Ezek 
bizony rationalis, ésszerű pontok, de nem olyanok, 
a milyeneket rationalistikus elnevezés alatt érteni 
szoktunk. 

Igaz, liogy Pascalnál nem találjuk a vizsgálódás-
nak ama sajátlagos rendszerét, melynek a legmély-
ségesebb philosophiai elméletek egyikét, a Kant kri-
tikai ismeretelméletét köszönjük. Ez azonban minket 
épen nem szomorít. Álljon itt egy idevágó idézet. 
J. de Maistre (Ouvres compl. VI. pag. 9—10.) így í r : 
«Si Kant avait marché en simplicité de coeur à la 
suite de P l a t o n . . . il ne serait déjà plus question de 
Locke dans le monde, et la France peut-etre serait 
desinfatuée de son ridicule et funeste Condillac. Au 
lieu de cela, il a plu a Kant de se livrer a cet or-
gueil aigre et exclusif qui refuse de devoir rien a 
personne. Il nous a parlé comme une Pythonisse 
énigmatique. Il n'a rien voulu dire comme les autres 
hommes ; il a inventé une langue; il, non content 
de nous proposer d 'apprendre l 'allemand (certes 
c'était bien assez !) il a voulu nous forcer d 'apprendre 
encore le Kant! Qu'est-il a r r ivé? Il a excité chez 
lui une fermentat ion passagère, un enthousiasme de 
commande, un frémissement scolastique toujours 
borné a la rivedroite du Rhin ; et lorsque ses «drog-
mans» se sont présentés pour expliquer ces belles 
choses aux Francais, ceux-ci se sont mis à rire.» — 
(Ha Kant egyszerű szívvel követte volna P la tó t . . . 
m á r nem volna többé szó Lockeről a világon és 
Franciaország talán kiábrándult volna nevétséges és 
gyászos Condillacjából. E helyett tetszett Kantnak át-
adni magát annak a sértő és zárkózott gőgnek, mely 
tagadja, hogy másnak valamivel tartozik. Ugy beszélt 
nekünk, mint egy talányos pythonissa. Semmit se 
akart úgy mondani , mint más ember ; új nyelvet al-
kotott ; nem elégedve meg azzal, hogy rá akart bírni, 
hogy megtanul junk németül (a mi maga is nagyon 
sok lett volna), még arra is kényszeríteni akart, hogy 
megtanul juk a Kant-féle nyelvet. Mi lett az ered-
m é n y ? Otthon muló erjedést okozott, hivatalos lelke-
sedést, iskolai mozgalmat, mely mindig a Rajna jobb 
par t ján marad t ; és mikor tolmácsai megpróbálták 
megmagyarázni ezeket a szép dolgokat a franciák-
nak, ezek kinevették őket.) 

Bizony mi is szívesen nevetünk a nevetőkkel; 
de azokat a sűlyos következtetéseket, hogy az emberi 
ész legbüszkébb aspirációinak célja, legfőbb elméleti 
eszméje, azaz egy valóban absolut, meg nem hatá-
rolt, egyetemes, metaphisikai tudásnak eszménye 
mindig megvalósíthatatlan lesz és hogy az ilyen esz-
ményi célra irányító, metaphisikai szükséglet mégis 
az emberi észnek ellenállhatatlan és kiirthatatlan 
szükséglete marad, mindezt Pascalra nézve nem Kant 
tapasztalásából vonjuk le. Sokkal alkalmasabb volna 
arra nézve az a nyilatkozat, melyet Chateaubriand 
a «Pensées» azon hat fejezetének olvasása után tett, 

melyekben Pascal az emberi természetről elmélke-
dik : «Il est difficile de ne pas rester confondu 
d'étonnement — mond ja Chateaubriand — lorsqu'en 
ouvrant les Pensées du philosophe chrétien, on tombe 
sur les six chapitres, ou il traite de la nature de 
l 'homme. Les sentiments de Pascal sont r emarqua -
bles surtout pa r la profondeur de leur tristesse et 
par — je ne sais — quelle immensi té : on est sus-
pendu au milieu des ces sentimens, comme dans 
l'infini.» (Nehéz zavarba nem jönni a csodálkozás-
tól, mondja , mikor fölnyitva a ker. bölcselő «Gondo-
latait», arra a hat fejezetre bukkanunk, a hol az 
ember természetéről szól. Pascal érzelmei figyelemre-
méltók, kivált mély szomorúságuk és bizonyos vég-
telenségük által; az ember úgy függ ezen érzelmek 
közepette, mint a végtelenben.) Kivált ezen nyilatko-
zat után egyáltalában nem vagyunk haj landók Königs-
bergben keresni kulcsot Pascal lelkületének teljes 
megértéséhez, Kant által magyaráztatni Pascalt, a ki 
oly világosan beszél, hogy félreérteni nem is lehet, 
magyaráztatni őt azáltal a Kant által, a ki maga is 
oly kevéssé tudott világosan írni, hogy egész serege 
a tudósoknak mai napig is hiába izzadott oly com-
mentárok összeállításában, melyekkel az «antinómiák» 
hírhedt mesterének Írásait némileg közérthetőkké 
lehessen tenni. Nincs nekünk semmi szükségünk 
ilyen — különben is «filius ante patrem»-féle csu-
dákra. Hisz szinte fü lünkbe kiált az apostol : «Video 
legem in membris meis repugnantem legi mentis 
meae!», más törvényt látok tagjaimban, ellenkezőt el-
mém törvényével (Róm. 7, 23.), az emberben ural-
kodó kettősséget emberi nyelv szabatosabb rövidség-
gel, szembeszökőbb közvetlenséggel meg nem álla-
píthatja, mint a hogy azt szent Pál tette; Pascal 
pedig a «Pensées» jelzett hat fejezetében oly para-
phrasist nyújt e nagy gondolat megvilágításához, 
a milyen csak az övéhez hasonló lángelmétől vár-
ható. Pascal nem űz üres tépelődést ; a mint meg-
állapította az eredeti bűnt, mint összes bajaink for-
rását, a legmerészebb ellentétekkel is játszva bánik 
el. «Csodálatos a kereszténység: megparancsol ja az 
embernek, hogy vallja be hitványságát, sőt utálatos-
ságát s ugyancsak megparancsolja ugyanazon keresz-
ténység azt is, hogy iparkodjék Istenhez hasonlóvá 
lenni. Ez a fölemelkedés amaz ellensúly nélkül rémí-
tően hiúvá tenné, vagy pedig az a lealázás véghetetle-
nül lesülyesztené. A nyomorúság kétségbeesésbe ker-
get, a dölyf merésszé tesz. A megtestesülés megmu-
tatja az ember nyomorúságának nagyságát azon gyógy-
szer nagyságában, a melyre szüksége volt.» 

Ezen soroknál az a szellemóriás, az utolérhetet-
len hippói püspök ju t eszembe, kinek istenileg ihleti 
ajkairól vette át az anyaszentegyház ezen magasztos 
ömlengéseket az Örökkévalóhoz : «O mira circa nos 
tuae pietatis dignatio ! 0 inaestimabilis dilectio chari-
tatis: ut servum redimeres, Filium tradidistil 0 eerte 
necassarium Adae peccatum, quod Christi morte dele-
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tum est. O felix culpa, quae talem ac tantum meruit 
habere Redemptnrem! (Ó i rántunk való kegyességed-
nek csodálatos jósága ! 0 szeretetednek fölbecsülhe-
tetlen drágasága: hogij a szolgát megmenthesd, Fiadat 
adtad át! O Ádámnak valóban szükséges vétke, 
melyet Krisztus halála mosott le! 0 szerencsés vé-
tek, mely megérdemelte, hogy ilyen és ily nagy 
Megváltót kapjon !) 

Az ember fölfogásában, mint az imént láttuk, 
eszményi magaslaton áll Pascal, sokkal eszményibb 
állásponton, mint a milyent általában i rányadónak 
ismer a mostani gondolkodás. Sokan azt tartják, hogy 
midőn az embert a végtelen kicsinnyel szemközt 
nagynak és egy befejezett egésznek, egy k i sminden -
ségnek tekintjük, másfelől a végtelen naggyal, a ter-
mészet nagyságával szemben végtelen kicsinynek, 
semminek, zérusértékűnek kellene tekintenünk. 

Pascal mindig következetesen fűzi eszméit az 
ember eredeti bűne által adott helyzetből kifolyólag. 
Többször megállapít ja az ember lesülyedt voltának 
szörnyű mélységét, de mint m á r föntebb megjegyez-
tem, épen nagy bukásából is azon egykori nagysá-
gára következtet, mely bukása után sem leheteti 
semmivé. A «Pensées» 226. lapján (Garnier Fréres-
féle kiad.) így í r ; «Az ember nagysága annyira 
szembeszökő, hogy épen nyomorúságából lehet arra 
következtetni. Mert a mi az állatoknál természet, azt 
mi az emberben nyomornak nevezzük; ezáltal pedig 
elismerjük, hogy természete most hasonló lévén az 
állatokéval, egy előbbi jobb természetből bukott ki.» 
De az ember nagyságának roncsait is méltónak ta-
lálja magasztalására és Horatius (("arm. Lib. III. Ode 
III.) «Justum ae tenacem» kezdésű ódájának «si f ra-
ctus illabatur Orbis, inpavidum ferient ruinae» sorá-
ban rejlő nagy gondolatát a «Pensées» 229. lapján 
imígy bővíti ki : «Az ember csak egy igen gyenge 
nádszál a természetben, de gondolkodó nádszál. Nem 
szükséges, hogy az egész nagy mindenség fegyver-
kezzék összezúzására. Egy gőzöcske, egyetlen csöpp víz 
megölheti. De ha a világegyetem tiporná is szét, az 
ember akkor is nemesebb maradna, mint az, a mi 
agyontiporta, mert tudja, hogy meghal s arról a dia-
dalról, melyet a világegyetem nyer felette, a diadal-
maskodó semmit sem tud. A mi egész méltóságunk 
tehát az eszmében, a gondolatban v a n . . . Az ember 
nyilván arra van teremtve, hogy gondolkozzék ; az ő 
legnagyobb méltósága, legfőbb érdeme, legfőbb köte-
lessége a helyes gondolkodás; ám az eszmék helyes 
sorának rajta, Teremtőjén és végcélján kell kez-
dődni.» I, tene omne princípium, hue refer exi tum! 

Nagyon elüt ettől az a nézet, hogy az ember 
csak egy jelentéktelen részlete a természetnek, az 
universumnak, melynek megismerésére törekszik; 
maga is csudálatosnak ítélné, ha önmagát tanulmá-
nyozná, hogy igényt tart azon nagy egésznek föl-
fogására. 

Ellenkezőleg, épen akkor tartana az ember igényt, 

még pedig alapos igényt a nagy universum felfogá-
sára, ha önmagát komolyan tanulmányozná. A VIII. 
zsoltárban fölteszi a próféta-király a kérdést egyene-
sen az Úrnak : «Quid est homo, quod raemor es 
eius?» Mi az ember, hogy megemlékezel ró la? Az-
után nem várva feleletre, maga mondja el az Urnák, 
mivé tette az ember t : «Minuisti cum pau lominus ab 
Angelis, gloria et honore coronasti eum et constitu-
isti eum super opera m a n u u m tuarum.» Kevéssel 
tetted őt kisebbé az angyaloknál, dicsőséggel és tisz-
telettel koronáztad meg őt és kezed alkotmányai fölé 
rendelted őt. És a szentatyák irataiban még ennél is 
több van az emberi méltóságról. Szent Leó pápa 
(Serm. 1. De ascensione Domini) imígy elmélkedik : 
«Beatissimi Apostoli omnesque discipuli, qui et de 
exitu crucis fuerant trepidi, et de fide ressurrectio-
nis ambigui, ita sunt veritate perspicua roborati, ut 
Domino in coelorum eunte sublimia non solum nulla 
afficerentur tristitia, sed etiam magno gaudio reple-
rentur . Et révéra magna et ineffabilis erat causa 
gaudiendi, cum in conspectu sanctae multi tudinis 
super omnium crea turarum coelestium dignitatem 
humani generis natura conscenderet supergressura 
angelicos ordines et ultra archangelorum altitudines 
e levanda: nec ullis sublimitatibus modum suae pro-
vectionis habitura, nisi Aeterni Patris recepta con-
sessu, illius gloriae sociaretur in throno, cuius naturae 
copulabatur in Filio. Quia igitur Christi ascensio 
nostra provectio est, et quo praecessit gloria capitis, 
eo spes vocatur et corporis: dignis dilectissimi exul-
temus gaudiis et pia grat iarum actione laetemur. 
Hodie enim non solum paradisi possessores firinati 
sumus, sed etiam coelorum in Christo superna pene-
travimus, ampliora adepti per ineffabilem Christi 
gratiam, quam per diaboli amiseramus invidiam. 
Nam quos virulentus inimicus primi habitaculi feli-
citate deiecit, eos sibi concorporatos Dei Filins ad 
dexteram Patris collocavit.» (A szent apostolok és az 
összes tanítványok, kik mind a kereszthalál miatt 
rettegésben voltak, mind a föltámadás hitében inga-
doztak, a szembeszökő valóság által úgy megerősöd-
tek, hogy midőn az Úr az ég magasságába emelke-
dett, nemcsak semmi szomorúságuk nem volt, hanem 
még nagy örömmel is teltek el. S valóban nagy és 
kimondhatat lan okuk is volt az örömre, mikor az 
emberi természet a szent sokaság szeme láttára az 
összes mennyei teremtmények méltóságán túl emel-
kedett, hogy meghaladja az angyalok karait és az 
arkangyalok magassága felé szálljon, semmi magasz-
tosságot sem tekintve akadálynak szárnyalása előtt, 
míg az örök Atya székéhez nem jutva, annak dicső-
ségével nem társulna a trónon, a kinek természeté-
vel frigyesült a Fiúban. Minthogy tehát Krisztus 
mennybemenetele a mi előléptetésünk s a hova előre 
beragyogott Fe jünk dicsősége, ugyanoda kapott irá-
nyítást testünk reménye is : méltó ujjongással vigad-
junk és kegyeletes hálában örvendezzünk. Mert ma 
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nemcsak az éden bir tokában nyer tünk megerősítést, 
hanem Krisztusban az egek magasságába is behatol-
tunk, sokkal többet nyerve Krisztus k imondhata t lan 
kegyelméből, mint a mennyit vesztettünk a sátán 
irigysége által. Mert, a kiket a ka ján ellenség első 
lakóhelyök boldogságától megfosztott, azokat az Isten 
Fia saját testével egyesítve, Atyjának jobbjá ra he-
lyezte.) 

Továbbá érdemes itt újra emlékezetbe idéznünk 
a föntebb jelzett «gondolkozó nádszálat». Pascal ezt 
az egész nem gondolkozó universummal, világ-
egyetemmel, állítja szembe s ebben is teljesen födi 
a zsoltáros prófétá t : «Omnia subiecisti sub pedibus 
eius», mindent lábai alá vetettél, így szól ez s épen 
úgy, mint Pascal, az egész nem gondolkozó minden-
séggel állítja szembe az elkülönített embert. És való-
ban a logika alaptörvényei szerint is egyedül ez 
állhat meg, lévén t. i. az eszme, a gondolat formája 
egyedül az idő, nem pedig a tér is, lehet a nem 
gondolkozó universum térfogatilag akár végtelen, 
össze is zúzhatja azt a «gondolkozó nádszál»-at, de 
ez, mint Pascal mondja , akkor is nemesebb, végtele-
nül nemesebb marad gondolkodó specificumánál 
fogva, mert a gondolat halhatatlan. 

Isten végtelen bölcsességének s igazságosságának 
egyik legvilágosabb megnyilatkozását is hálás imá-
dattal szemléljük az imitt mondot takban. Szörnyű 
törtetéssel iparkodnak az emberek egymást hát térbe 
szorítani az élet anyagi és conventionalis javai miatt, 
valamennyien mennél többet kívánnak azokból per 
fas et nefas összeharácsolni; csak a r ra nincs idejök, 
hogy gondolkodó erejüket, lelkük eszmetermékeny-
ségét fejlesszék és edzzék ; noha tudhatnák, ha gon-
dolkozni tunyák nem volnának, hogy eszmét, gon-
dolatot mill iárdokon sem lehet venni. Ugy intéz-
kedett az Isten, hogy a mi egyedül és föltétlenül 
nemes, minden jóakara tú ember lelki tevékenysége 
által megszerezhető legyen. 

A «Pensées» könyvének 36. lapján kezdődik: «En-
tretien de Pascal avec M. de Sou sur Epictet et Mon-
taigne» s végződik az 55. lapon. Pascal először is egyi-
ket is, másikat is külön-külön tárgyalja, következte-
téseit pedig végre együtt vonja le mind a kettőre nézve 
s így szól : «Nekem úgy látszik, hogy ennek a két sec-
tának a hibája onnan van, hogy az ember mostani 
állapotát nem tudták megkülönböztetni azon állapot-
tól, melybe teremtésekor lépett, úgy hogy az egyik 
látva első nagyságának néhány maradványát, s nem 
véve figyelembe megromlását, egészségesnek s javításra 
nem szorulandónak tartotta természetét; a mi aztán 
gőgössé tette ; a másik ellenben mostani uyomorusá-
gát tapasztalva, s előbbi méltóságáról megfeledkezve, 
természetét szükségkép gyarlónak s megjavíihatat-
lannak tartotta s így kétségbeesett arra nézve, hogy 
valódi jóhoz juthasson, a mi végső tunyaságba sii-
lyeszté. Ezt a két állapotot együttesen kellett volna 
ismerni, hogy az egész igazság látható legyen ; de csak 

szétválasztva ismerték mind az egyiket, mind a má-
sikai, a minek szükségképi következménye az lett, 
hogy a gőg vagy a tunyaság vétke közül az egyiknek 
okvetellen be kellett állani, a mit világosan látunk 
is a malaszt előtti embereknél ; mer t lia nem is ma-
radnak tunyán feslettségökben, hiúság által vetnek 
annak véget, mindig rabszolgái maradván annak a 
gonosz szellemnek, mely iránt — mint szent Ágoston 
m o n d j a — «sokféle módon szokás áldozati hódolást 
mutatni.» 

«Tehát a fogyatékos belátás miatt történik az, 
hogy az egyik ismerve az ember kötelességeit és figyel-
men kívül hagyva tehetetlenségét, belevesz elbizako-
dottságába ; a másik pedig ismerve tehetetlenségét, 
de nem figyelve kötelességére, tunyaságba sülyed; a 
miből tehát az következik, hogy mivel az egyik igaz-
sághoz, a másik hibához vezet, csak a kettő egyesü-
lése alakíthatja ki a teljes erkölcsösséget. De ezen 
béke helyett egyesülésükből csak harc és általános 
rombolás következnék; mert az egyik megállapítva a 
bizonyosságot, a másik pedig a kételyt; az egyik az 
ember nagyságát, a másik meg gyöngeségét, le rom-
bolják egymás igazságait csak úgy, mint tévedéseit 
is. Ugy, hogy nem ál lhatnak meg magukban hibáik 
miatt, de egyesülni sem birnak ellentéteik miatt s így 
összetörik, megsemmisítik magukat, hogy helyei ké-
szítsenek az Evangélium igazságának. Ez egészen isteni 
művészettel simítja el az ellentéteket s egyesítve 
mindazt, a mi igaz, elűzve mindent, a mi hamis, oly 
valóban égi bölcsességet alkot, melyben összhanggá 
lesznek azon ellentétek, melyek az emberi tanokban 
összeférhetetlenek voltak. És ennek oka abban van, 
hogy a világbölcsek az ellentéteket ugyanazon egy 
alanyba helyezik el ; mert az egyik a nagyságot tulaj-
donít ja a természetnek, a másik pedig a gyengeséget 
ugyanazon természetnek, a mi így meg nem ál lhat ; 
a helyett pedig a hit arra tanít bennünket , hogy kü-
lönböző alanyokba helyezzük azokat : mindaz, a mi 
gyarló, a természethez tartozván, mindaz pedig, a mi 
hatalmas, a malaszthoz. íme azon bámulatos és új 
egyesülés, melyet csak Isten tudott tanítani, csak ő 
volt képes létesíteni és a mely csak képe és határa 
a két természet kimondhatat lan egyesülésének az Is-
len-ember egyetlen személyében». 

«Bocsásson meg Uram, — mondá Pascal úr Saci 
úrnak — hogy Ön előtt így elragadtattam magam a 
theologia terére, a helyett, hogy a philosophiánál ma-
radtam volna, mely egyedüli tárgyam volt ; de ész-
revétlenül ju to t tam o d a ; s igen bajos attól tartóz-
kodni, akármily igazságot tárgyaljunk is, mert az 
központja az összes igazságoknak; a mint az itt tel-
jesen ki is világlik, minthogy láthatólag magában 
foglalja mindazokat, melyek ezen véleményekben 
mutatkoznak. Nem is látom be, hogyan lehetne bár-
melyiknek is vonakodni azok követésétől. Mert ha 
ők el vannak telve az ember nagyságának gondola-
tától, hogyan képzelték, hogy ne engedjen az Evan-



'26. szám. RELIGIO 421 

gélium Ígéreteinek, a mik nem egyebek, mint méltó ár 
egy Isten ha lá láér t? És ha tetszelegtek a természet 
gyarlóságának szemlélésében, eszméikkel nem érik 
el a bűn igazi gyarlóságának eszméit, melyeknek 
ugyanazon halál szolgált gyógyszerül. így többet talál-
nak ott valamennyien, mint a mennyit kívántak s 
a mi csudálatos, egyesülve lát ják ott magokat azok, 
kik végtelenül alacsonyabb fokon egyesülni képtele-
nek voltak». 

Szükségesnek tartottam Pascal nézetét Mon-
taigne-ra nézve szórói-szóra közölni. Világosan kitűnik 
abból, hogy a világhirű pyrrhonista semmi hatással 
sem volt Pascalra. Valóban Montaigne bölcselése 
egész általánosságban is igen gyengének, szinte nevet-
ségesnek tűnt fel Pascal előtt. Több tételen azon 
felületes könnyedséggel surranva át, melynél többre 
jogos igénye nem is lehet, egy igen találó élccel 
adja meg neki a kegyelemdöfést eme sorokban: «II 
monte sur son cheval, comme un autre qui ne ser-
vit pas philosophe parce qu'il le souffre, mais sans 
croire que ce soit de droit, ne sachant pas si cet 
animal n'a pas au contraire, celui de se servir de 
lui.» (Lovagol a filozófián, mert az tűri, de maga 
sem hiszi, hogy joga van hozzá, s nem tudja, nincs-e 
a lovának joga őt használni.) 

Helyén lesz itt Montaigne jellemzésére néhány 
sort épen az ő saját irataiból idézni: «Je me plonge, 
la tête baissée, stupidement dans la mort, sans la 
considérer et reconnaître comme dans une profon-
deur muette et obscure, qui m'engloutit d 'un saut 
et m'étouffe en un instant d'inpuissant sommeil 
plein d'insipidité et d'indolence. Je veux que la mort 
me trouve plantant mes choux, mais sans me 
soucier d'elle.» (Montaigne Livr. 3. chap. 9.) 
Lehorgasztott fejjel, kábultan merülök el a halálban, 
anélkül, hogy törődném vele, vagy ismerném, mint 
valami néma, sötét mélységben, mely elnyel és meg-
fojt, hirtelen egy ostoba, tunya és tehetetlen álom 
pillanatában. Azt akarom, hogy a halál úgy találjon, 
a mint ültetem a káposztát, de rá nem gondolok.) 
Mindig azzal dicsekedett, hogy ő mint valódi hitet-
len fog meghalni. És Balmes (El Protestantismo 
comparado con el Catolocismo. Tom. I. pag. 219.) 
ezt írja róla : «Estando para expirar, quiso que se 
cclebrara en su mismo aposento el santo sacrificio 
de la misa, y expiro en el mismo instante en que 
arababa de hacer un esfuerzo para levantarse sobre 
su cama, en el acto de la adoracion de la Sagrada 
Ilostia.» (Haldoklásakor kérte, hogy beteg-szobájá-
ban szentmise-áldozatot végezzenek és ugyanazon 
percben halt meg, mikor erőlködve feltámaszkodott 
ágyában, hogy a szent ostyát imádhassa.) 

Bátran állíthatjuk, hogy Pascal egész bölcselete 
azon nagy ant inómia körül forog, melyet Sz. Pál 
fentebb már idézett mondata a «lex in membris» és 
«lex mentis» specifikálásával megjelölt. Ezzel a gon-
dolattal foglalkozva kimutattuk, mennyi világosságot 

merített abból Pascal hányatott hivő lelke ; de a tel-
jes megnyugvást sem kellett másutt keresnie. És bár-
mily nagyfokú tépelődés közepette is megint csak 
ugyanazon apostolnál találta meg a végeredményre 
nézve a legteljesebb biztosítást a Korintusiakhoz inté-
zett második levél (12, 7.) eme soraiban : «Ne magni-
túdó revelationum extollat me, datus est mihi stimulus 
carnis, angélus satanae, qui me colophizet. Propter 
quod ter dominum rogavi, ut discederct a me. Et 
dixit mihi : Siitficit tibi gratia mea, nam virtus in 
infirmitate perficitur.» Hogy a kijelentések nagysága 
kevéllyé ne tegyen, adatott nekem az én testem ösz-
töne, a sátán küldöttje, hogy zaklasson engem. 
A miért háromszor kértem az Urat, hogy távoztassa 
el tőlem ; de azt mondá nekem : Elegendő az én 
kegyelmem, mert az erő az erőtlenségben fejlik ki. 
Pascal hivő lelke alázatosságában kereste ezt a gra-
tiát és az ő ant inómiája mindig teljes megoldást nyert. 
Kant, aki a mostani kor «autonom» emberével egy 
gyékényen árult, antinómiáival nem megoldás, hanem 
mennél makacsabb kételgés felé törtetett. Ha valahol, 
itt igazán helyén van a mondás : Duo d u m faciunt 
idem, non est idem. 

Hálára kötelezett engem Medveczky Frigyes 
tisztelt barátom, hog)f szép könyvét nekem átolva-
sásra és véleményezésre átküldte és evvel rákény-
szerített engem, hogy Pascal műveit mégegyszer átol-
vassam; nagy élvezet volt az egész. 

Mailáth József (/röf 

Hofbauer sz. JÇelemen Mária hitvalló élete 
főbb vonásaiban feltüntetve. <vn.) 

A szó teljes értelmében iszonyú idők következ-
tek most be, a franciákkal Varsóban. 

Mielőtt azoknak nem leírásába — mert az hosszú 
eljárás lenne — hanem csak futólagos vázolásába 
bocsátkoznánk, le kell itt í rnunk szentünknek a 
lelkipásztori működés terén «csoda-alkotását», az 
ú. n. «örök missziót». 

Már jeleztük részben, hogy szentünk Varsóban 
mintát állított föl, milyennek kellene lenni a modern 
pasztorációnak. 0 eucharisztikus, szociális, szakadat-
lanul imádkozó és munkában álló pap volt, kinek 
figyelme és erélye mindenre kiterjedt, a mit Isten dicső-
ségére s a lelkek üdvösségérepapnakföl lehet használni : 
társulati életet, művészetet, sajtót, szóval minden lehe-
tőt. Már szintén jelzett alkotásai mellett a társulati élet 
terén itt még külön föl kell említeni azt, hogy szerzetesi 
rendje mellett, annak támogatására, szentünk mint-
egy «harniadrend»-iil, az «oblátusok kongregációját» 
alapította és szervezte, mely 1804. február 8-án VII. 
Pius pápától megerősítést nyert. Célja e főleg vilá-
giakból álló egyesületnek volt «Isten dicsősége, ke-
resztény tökéletesedés, a lelkek üdvössége, a hit és 
vallás védelme, az erkölcsök javulása, a bűnök és 
tévedések kiirtása». Óriási föladat, «angelicis hunieris 
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formidandum», oly szellemóriáshoz, a milyent szen-
tünkben már eddig is megismertünk, egészen méltó. 
Meg is oldotta volna a társulat föladatát, még pedig 
nagyban, hogyha szentünk nem lett volna kénytelen 
szakadatlanul, úgyszólván egész Közép-Európán át,1 

intézeteivel a vállán, mint keresztekkel, kálváriát járni . 
Az egyház ellen agyarkodó titkos társulatok 

ádáz munká jának ellensúlyozására szentünk az «obla-
tusok kongregáció»-ja mellett valóságos «sajtó-apos-
tolság»-ot is kezdett életbe léptetni Varsóban, és ennek 
az ügynek gondozására külön «Mária-kongregáció»-t 
alapított. Lengyelül, németül, franciául adatott ki 
szentünk számos épületes, hitvédő és hitbuzgalmi 
iratot. Különösen Liguori szent Alfonz munkái ke-
rültek sok ezer példányban forgalomba. 

De lássuk m á r szentünk lelkipásztori működé-
sének a derekát, az «örök misszió»-t. Mi volt ez ? 
Miből á l l t? 

Szemtanú, Sa belli atya leírása szerint a Hof-
bauer-féle «örök misszió» így folyt le — minden 
nap — igenis, minden nap, — szakadatlanul : 

* 

«Reggeli elmélkedés után, melynek öt órakor 
vége volt, a gyóntatószékek már ostrom alatl álltak 
és déli két órát kivéve, egész napestig folyt a gyón-
tatás . . . 

Minden reggel há rom asszisztenciás mise volt 
énekkel ; az első alatt a nép lengyel énekeket éne-
kelt, a második alatt a szent József-testvéridet szüzei 
énekeltek, a harmadik — ünnepi zenés-mise volt. 
Zenészek mindig voltak, bár semmi fizetést nem 
kaptak, szeretetből az egyház i ránt oly sokan, hogy 
maga a hegedűszak 24 emberrel volt ellátva. Reggeli 
vala az egyedüli jutalom a fáradságért. Jestersheim 
atya volt a zene-igazgató. Nagy ünnepeken, igen 
gyakran hívatlanul is megjelent a fölszentelt (segéd-) 
püspök és ő végezte a pontifikális misét, különben 
a főmisét mindig Hofbauer atya tartotta. Pontifikális 
miséken 2 archidiakonus, 4 szerpap, 2 alszerpap és 
4 «fratelli» segédkezett.2 Az oltároknál reggel öt 
órától kezdve szakadatlanul folyt a misézés; mert a 
ház papjain kívül minden nap mindig 20 világi pap 
jött misézésre, kik ezért mindannyian st ipendiumot 
kaptak.3 Prédikáció alatt is volt mise, azonban csen-

1 Litta bibornok abban az előterjesztésében, melyben 
ennek az egyesületnek megerősítését kérte, így nyilatkozott 
róla : «Ez a sodalitás már 1788-ban, tüstént a mint a misszio-
náriusok Varsóban liázat és templomot kaptak, kezdett mű-
ködni. Onnan Holbauer atya, sokszori utazásai közben, 
Németországban is elterjesztette az 1795. és 1802. évek közé 
eső időben úgy, hogy sodalisokat nem csekély csoportban 
lehet találni Sziléziában, Morva- és Csehországban, Sváb-
országban (sic), Ausztriában, Karintiában, Schwarzwaldban 
és Svájcban». Innerkofler, 123. 1. 

8 Teljesség és hűség kedvéért szórói-szóra. 
8 St.-Bennóba nép és előkelőek bőven hordták a stipen-

diumokat, mert ezt Istennek tetsző dolognak tartották, mint-
hogy az atyákban, mint szent Jeromos mondja, magát Krisztust 

getés nélkül. Mért? Mert mindig vegyes, lengyel és 
német nép volt a t emplomban és így ha egyik 
részök nem értette a prédikációt, misét hallgathatott. 
Nagyon jótékony intézkedés volt ez. Hofbauer atya 
bizonyára a cselédekre is tekintettel volt vele, kik 
r i tkán ju tnak ahhoz, hogy misét ha l l ga tha s sanak . . . 

Ugyanily nemes, emberbarát i okból St.-Bennó-
ban minden nap öt prédikáció volt, há rom lengyel, 
kettő német nyelven. Sorrendjök ez va la : korán 
reggel lengyelül kateketikai tanítás volt, melyet egy 
i f jabb atya tartott, különös tekintettel a cselédekre. 
Erre mise következett szentáldozással, mely után a 
cselédek, Isten igéjétől, a szent miseáldozattól és a szent 
áldozástól megerősítve mehettek haza és korán fog-
hattak munkájúkhoz. 

Ezután következett a főprédikáció és a máso-
dik mise. 

A harmadik prédikációt németül1 maga Hof-
bauer atya tartotta2 és mivel válogatott közönsége 
vala, köztük 200 középiskolai tanuló, ő az ő 
szokott egyszerűségével, de egyullal szellemesen és 
éles elmével, a szentírást magyarázta. (Hétközben a 
vasárnapi szent leckét fejtegette.) Csodálatos j á r -
tasságot árult el a szent atyák müveiben, az egyházi 
és világi történelemben. Néha a szószékről kérdé-
seket intézett az ifjúsághoz, kik a ház növendékei 
voltak. Nagy öröme telt benne, ha jó feleleteket 
kapott. Buzdításul megemlékezést a szentmisében, 
vagy egész mise fölajánlását igérte meg a szorgal-
masoknak. De a hanyagokat nem mulasztotta el 
megfelelő nyilvános dorgálásban részesíteni. Azután, a 
prédikáció után, Hofbauer atya tartotta az ünnepé-
lyes szentmisét, mely nagy ünnepeken két óráig is 
elhúzódott. 

Délután két órakor egy kispap a Boldogságos 
Szűz zsolozsmáját imádkozta el a néppel német 
nyelven; e helyett nagyböjtben lengyel nyelven Jézus 
szenvedés-történetét énekelte el a nép. Ezek az 
énekek úgyis mint költemények, úgyis mint dallamok 
oly gyengédek, szívhez szólók és fájdalmasak valá-
nak, hogy lehetetlennek látszott más nyelvre lefor-
dítani. Valahányszor ezeket énekelte a nép, hangos 
sirás és zokogás vett erőt az éneklőkön és a jelen-
levőkön egyaránt. 

Ez után az ájtatosság után közvetetlenül a negye-
látták és becsülték úgy, hogy szentünk bátran elmondhatta 

volna magáról a bölcs Salamonnal : «Mecum sunt divitiae, 

et gloria, opes superbae et iustitia. Prov. 8, 18. 
Valóságos fényűzést szentünk csak egyet ismert : az 

Oltáriszentséget környező templomi szerek drága és diszes, 
köteles fényűzését. O keltette új életre Varsóban az örök-
imádást. Ö ezrekbe került mennyezet alatt hordozta körül 
Varsóban a világ «legnagyobb csodáját» (Aqu. szent Tamás, 
«miraculorum ab ipso (Christo) factorum maximum»), az 
Oltáriszentséget. 

1 Varsóban régóta sok német lakott. Számuk a porosz 
uralom alatt szaporodott. 

2 Utóbb lengyelül is prédikált. 
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dik prédikáció következett német nyelven1 a keresz-
tény ájtatosság és hitbuzgalom köréből, többnyire 
rátermettebb szer- vagy alszerpaptól előadva. Böjti 
időben ez a prédikáció megelőzte az Úr Jézus szen-
vedéséről szóló énekeket. 

Mikor ennek a prédikációnak is vége volt, a 
németek távoztak és helyet adtak a lengyeleknek, 
kik az alatt kint várakoztak és a kik számára most 
az ötödik prédikáció köve tkeze t t . . . Mikor ennek is 
vége volt, kitett Oltáriszentség mellett énekes vesperás 
következett, vasár- és ünnepnapokon ünnepélyes 
papi segédlettel. 

A vesperás után keresztúti ájtatosságot tartottak 
(minden nap!), mert ez, a nép számára, a Krisztus 
szenvedésén való elmélkedésnek leghasznosabb módja . 
Egy laikus testvér vitte elől a feszületet, két gyermek 
égő gyertyával követte, utánuk egy kispap ment,2 

a ki lengyel nyelven az elmélkedéseket fölolvasta. 
Vasár- és ünnepnapokon a keresztúti ájtatosságot 
németül végezték. 

Keresztúti ájtatosság után az Oltáriszentséget 
ú j ra kitették, hat Miatyánkot és Üdvözletet imád-
koztak, ugyanannyi dicsőítéssel, a krisztusi szenvedés 
fokozataival (Leidenstufen) és más imádságokkal, 
végül áldással. 

Azok a hivek, kik kiváló tisztelői voltak Jézus 
Krisztus szenvedésének, a mennyiben világi ügyeik 
a további imát megengedték, ezután a Laudeseket 
végezték Jézus Krisztus szenvedéséről egész a lelki-
ismeretvizsgálatig, melyet egy áldozópap hangosan 
végzett velők s a mely a hif, remény és szeretet, és 
a bűnbánat erényeinek gyakorlásával végződött. 

Miután az egész nap így, ájtatossági gyakorlatok 
közt folyt le, utoljára az embereket néha még erővel 
(külön-külön) kellett a templomból való távozásra 
rábeszélni, hogy az aj tókat be lehessen zárni. 

Ez volt a mindennapi rend egész éven át, 
melyei (az intézetben) már akkor megtartottak, mikor 
a házban még csak 8 áldozópap vala.»3 

* 

1 St.-Benno eredetileg német alapítvány voll. 
3 Az alsóbb egyházi rendeket szentünk ritka tapintattal 

India az istentisztelet rendjébe és általában a paszlorációba 
beilleszteni. 

3 Ezt az «örök-missziós» pasztorációt, természetesen, 
csak egy helyen, Varsóban volt képes szentünk szervezni és 
fönntartani; több helyen nem birt volna embert állítani 
hozzá. így, magában véve is el kell azonban róla ismerni 
mindenkinek, a ki az emberi erők és erélyesség méreteivel 
magában tisztában van, hogy szentünk varsói «örök misszió»-ja 
emberfölötti sugallatok és segítségek nélkül bizonyára az 
emberi lehetetlenségek sorában maradt volna. De ne gon-
dolja ám senki, hogy a varsói «örök-missziós» pasztorációval 
szentünk missziós működése kimerült. Ő magában Varsóban, 
azután Varsó környékén és onnan messze kihatólag is missziós 
telepeket szervezve, új életre keltette a népmissziókat 
általában, melyek Jézustársaságának eltörlése óta mindenütt 
csaknem teljesen megszűntek, a virágzás fokáról minden 
bizonnyal sajnos messze lehanyatlottak. A szemtanú Sabelli 
atya (Haringernél, 1864-iki kiadás, 144.1.) szentünk népmissziós 

íme, így fest a varsói mindennapi «örök misszió», 
a mely, már önmagában véve, a lelkipásztori okos-
ságnak nem kevébbé, mint a fáradhatat lan lelkiatyai 
szeretetnek valóban hősi munká ja volt. Ilyen mun-
kára a gondolat és az energia csakis oly hitére és 
buzgóságára nézve szellemóriás lelkéből fakadhatott , 
a milyennek szentünket már eddig is többször volt 
a lkalmunk fölismerni. Gondoljuk csak el: mi lenne 
akkor, hogyha az egyház meg tudná nyerni az Isten-
től azt, hogy minden ország fővárosában legalább egy-
egy, a nagy világvárosokban pedig 2—3 Holbauer atyá-
nak rendkívüli isteni kegyelmeivel és lelki erejével ren-
delkező férfiú, megfelelő társakkal, mindennap úgy 
végezne örök-missziós pasztorációt, mint szentünk és 
hozzá méltó társai tették Varsóban, igen, gondoljuk 
csak el, mi lenne akkor? Bizonyára kevesebb harci 
munka hárulna az «égi seregek fejedelmére», szent 
Mihály arkangyalra, a kit XIII. Leo pápa rendeletéből 
jelenleg minden miséző pap könyörögve kér a Sátán 
elhatalmasodott befolyásának a modern életben 
megtörésére. A hofbaueri pasztoráció fensőbbséges 
ereje bizonyára enyhítené az angyalokra hárult el-
keseredett küzdelem hevességét.1 

És annak az örökemlékű, Isten és az ég angyalai 
előtt dicsőséges varsói örök-missziós pasztorációnak, 
vagyis lelkiatyai működésnek Napoleon volt, mér -
hetetlen könnyelműséggel2 és gőggel, a megölője.3 

Voltak, természetesen, ez égbekiáltó bűnben cinkos-
társai is : franciák, lengyelek, németek többen, sokan, 
kik tagjai vagy eszközei valának az egyház kiirtására 

működéséről ezt a tanúbizonyságot irta le : «Die Missionen 
waren in Polen seit der Aufhebung der Gesellschaft Jesu 
nicht mehr gehalten worden, weshalb sie als eine seltene 
Gnade überaus geschätzt wurden. Unmöglich konnte man 
dem Verlangen der Gemeinden entsprechen, da der Priester 
zu wenig und der Arbeiten zu viele waren; indessen einmal 
im Jahre wurden immer einige Landgemeinden besucht und 
die Missionen mit ausserordentlichem Erfolge abgehalten. 
In der Pfarrkirche zum heiligen Andreas in Warschau fanden 
indess alljährlich mehrmals die geistlichen Übungen statt». 

1 Ne mondja senki, hogy szentünk varsói apostolsága 
még sem lehetett oly mélyen gyökerezett, mert hiszen a 
száműzést könnyen lehetett ellene végrehajtani. Csalódik, 
a ki ezt gondolja. Csakis furfanggal és mintegy lopva leheteti 
a merényletet végrehajtani, máskülönben a varsói nép föl-
lázadt volna. Bizonyítéka az ettől való komoly félelemnek a 
hatóság részéről a varsói helyőrségnek részint tényleges 
mozgósítása, részint készenlétbe helyezése. 

3 Abban a rendeletben, mellyel Napoleon a «varsói 
szerzetesek» megsemmisítését kimondotta, van egy mondás, 
a melyből kitűnik, hogy Napoleon azt se tudta, miféle szer-
zetesek ellen izgatta föl az ő parancsnokló dühét a varsói 
szabadkőműves aknamunka. Azt mondja ugyanis, hogy az a 
szerzetesrend, a melynek Varsóban elfojtását rendeli el, 
«on a essayé elfectissemenl d'en inonder la France». Elárasz-
tásról beszél, holott Franciaországban akkor még a redem-
toristáknak egy árva rendházuk sem volt. Az első rendház 
Franciaországban 1826-ban keletkezett Elszászban. Hol volt 
már akkor Napoleon ? ! 

3 Napoleon war im Leben des Heiligen der grösste, 
machtvollste Widersacher. Innerko/ler, 248. 1, 
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összeesküdött szabadkőművességnek, mely a Lengyel-
országot épp akkortáj t fojtogató hitetlenség és er-
kölcstelenség zavarosában egészen a maga alkotta 
saját elemében érezte magát. Breznay Béla dr. 

Egy fejezet a kegyelmi élet lélektanából. 
I. 

Kegyelem és lélektan, úgy látszik, egymást tel-
jesen kizárják. A kegyelem az Istennek közvetlen 
ajándéka, a mely a természetnek erőit teljesen felül-
múlja , a mi a természethez semmiképen sem tartozik, 
a mire a természetnek még csak igénye sincs. Az 
egyház mindenkor szigorúan őrködött, hogy a pela-
gianizmus a kegyelmet a természettel össze ne 
keverje, és hogy a semipelagianizmus a kegyelmi 
életet természetes kezdetekből ne eredeztesse.1 Pedig 
a lélektan természetes erőkkel, az emberi lélekkel 
és annak természetes tevékenységével foglalkozik. 

Sokan úgy is tekintik a kegyelmi életet, mint a 
minek a lélek természetes életéhez nincsen köze, 
mintha két egymástól elszigetelt élet volna bennem, 
egy emberi és egy isteni, természetfölötti] és ter-
mészetes. Ennek kifolyása az a felfogás, mintha a 
kegyelmi életnek az volna a feladata, hogy fölös-
legessé tegye a lélek természetes tevékenységét, bog)' 
az embert túlsegítse a természetes élet sok követel-
ményén, fáradságán, munkáján , küzdelmén, mintha 
annak, a ki az isteni malasztból él, nem kellene 
a földön járni , akadályokkal küzdeni, hegyeket meg-
mászni, vizeket átúszni, hanem csak a malaszt szár-
nyaira kapni és fáradság nélkül röpülni a kitűzött 
cél felé, a hogy «Krisztus követése» m o n d j a : valde 
suaviter equitat, quem gratia Dei portat. 

Hasonlóan egymással párhuzamosan, egymástól 
elszigetelve gondolják maguknak az emberben m ű -
ködő természetes és természetfölötti erőket, a ter-
mészetes és természetfölötti erényeket. A természetes 
erény az ember saját szerzeménye, munkájának , 
fáradságának gyümölcse (virtus acquisita), a mit csak 
hosszas, küzdelmes gyakorlattal lehet megszerezni. 
A természetfölötti erényt az Isten önti a lélekbe az 
embernek vagy minden munká ja nélkül vagy mini-
mális közreműködéssel. Közel van a gondolat, hogy 
a keresztény embernek nem kell magát törni-marni , 
hogy a természetes erényeket nagy nehezen meg-
szerezze, mikor a természetfölötti erényeket olyan 
könnyen megszerezheti, azokat a szentségek az ő 
minimalis közreműködése mellett egy mechanizmus 
pontosságával öntik lelkébe. 

Innét van a szentségek egyoldalú felfogása. Nem 
hallottuk-e akárhányszor, hogy a gyónás az embert 
egy pillanat alatt átváltoztatja: gonosztevőből szent, 
tisztátalanból tiszta, állatból angyal lesz. íme, a mi a 
léleknek természetes úton oly hosszú munka, bűnös 

1 A II. orange-i zsinat 5. kánonja. 

szokásait elhagyni, levedleni, a mi máskor csak nagy 
küzdelem árán érhető el, azt itt egy csapásra megkap-
juk, nem vagyunk kénytelenek gyalog vagy döcögő 
szekéren járni , hanem repülőgép vesz hátára és egy 
pillanat alatt fáradság nélkül célnál vagyunk. 

Nem hallottunk-e különösen most a gyakori ál-
dozás korszakában olyan nyilatkozatokat, hogy csak 
áldozni kell, csak gyakran, a gyónás mellékes, a 
dispozició is mellékes, a gyakori áldozás magától, 
fáradság nélkül megtermi gyümölcseit: a tisztaságot, a 
szelídséget, a türelmet és a Szent-Lélek összes gyümöl-
cseit (Gal. 5. 22.). A miért másnak oly nagyon kell 
küzdeni, a miért az emberek magukat régente 
ostorozták, böjtöltek, a mit csak évek hosszú m u n -
kájával sajátítottak el, az most megjön magától egy 
csapásra, a malaszt, a szentség, a szentáldozás erejénél 
fogva. 

Egy szóval a malasztnak sok ember felfogásában 
az a szerepe, hogy az az ember munká já t pótolja; a 
mit munkával csak nagy nehezen, nagy sokára 
érhetnénk el, azt a malaszt könnyű szerével rövid 
idő alatt elvégzi bennünk. Mint a gőz- és villany-
gépek sok kézi munkát fölöslegessé tesznek, úgy az 
isteni malaszt is sok fáradságtól, verejtéktől menti 
föl az embert. 

A kegyelemnek ez a felfogása teljesen hibás. 
A kegyelem élete és a lélek természetes élete nem 
két egymás mellett haladó életfolyamat, hanem a 
természetnek és a kegyelemnek össze kell folyni 
az emberben és ez a kettő, az isteni és az emberi 
erő együtt hozza létre az egységes, harmonikus 
keresztény életet. A malaszt nem a természet p roduk-
tuma, de a természet számára adatik, nem a ter-
mészetből lesz, de a természeten épül föl. A malaszt 
soha sem substantia, hanem mindig accidens, a 
m á r meglevő természetnek, természetes működések-
nek megnemesítése, beojtása, megaranyozása, föl-
emelése egy magasabb rendbe, a melynek a végében 
a természetfölötti cél áll. A kegyelem a természetei 
sem meg nem szünteti, sem föl nem függeszti, 
hanem egyenesen föltételezi.1 

A kegyelem a természet nélkül nem működhetik, 
mint az ojtóág sem eredhet meg és teremhet gyü-
mölcsöt, ha az o j tványnem él és nem szolgáltatja neki 
a természetes életföltételeket. Az ojtóágban az ojt-
vány élete nemesedik, a kegyelemben a természeté. 
Az életet magát mind a kettő már föltételezi, mind-
kettő csak nemességet, nagyobb teljességet ad a meg-
levő életnek. 

De a kegyelem nemcsak magát a természetet, 
hanem annak működését is föltételezi. A kegyelem-

1 Ez a gondolat minduntalan visszatér szent Ágostonnál, 
így Contra Julianum 1. 4. c. 3. n. 15 : neque gratia Dei lapi-
dibus, aut lignis, pecoribusve praestatur ; sed quia imago 
Dei est, meretur hanc gratiam. Epist. 157. n. 10 : Neque 
enim voluntatis arbilrium ideo tollitur, quia juva tur ; sed 
ideo juvatur, quia non tollitur. 
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nek nem az a feladata, hogy pótolja a természet 
tevékenységét. Nem is pótol semmit, a mit a termé-
szet megtehet, hanem olyasvalamit ad, a mire a 
természet magától teljesen elégtelen.1 A kegyelem-
nel: nem az a célja, hogy a természet mulasztásait 
pótolja, hanem hogy a természetnek lényegéből folyó 
elégtelenségét kiegészítse. A természetnek meg kell 
tenni a magáét és akkor a kegyelem is meg fogja 
tenni a magáét. 

A ki a természetes erőkifejtést elhanyagolja, 
azon a kegyelem nem segít. «A ki vizsgát akar tenni, 
annak nem elég imádkozni, annak tanulni kell! A ki 
könyvet akar írni, annak tárgyába el kell mélyedni, 
másként minden jámborsága mellett sem megy sem-
mire sem. A ki gyermeket nevel, annak nem elég az 
Istenhez felsóhajtani, hanem magának kell gondol-
koznia, a nevelés elveit értenie, nem pedig csodára 
várni.»2 Az Istenbe vetett bizalom mellett önbizalomra 
is szükség van. Bízni kell a gondviselésben, de dol-
gozni is kell : ora et labora. Mély bölcseséggel mondta 
szent Ignác: úgy kell az Istenben biznunk, mintha 
mindent egyedül az Istentől vá rnánk ; de a mellett 
úgy kell dolgoznunk, mintha minden egyedül tőlünk 
függne. Segíts magadon, megsegít az Isten. IIa az 
ember erejét igazán megfeszíti, ez által teszi Istennek 
lehetővé, hogy malasztjával segítségére jöjjön.8 

Hasonlóképen hibás az erényeknek az a felfo-
gása, mintha a természetfölötti erényeknek az volna 
a rendeltetésük, hogy a természeteseket pótolják. 
Egészen más a természetes és a természetfölötti eré-
nyek természete és más a rendeltetésük, egyik sem 
pótolja a másikai, a keresztény életben mindkettőre 
nagy szükségünk van. 

Mi a természetes erény? 4 Természetes erény a 
léleknek természetes utonvaló begyakorlása,az erényes 
cselekedet többszörös ismétlése által a lélektan 
törvényei szerint szerzett készsége, erőben fölhal-
mozott tőkéje, a mi neki az elsajátított erény irá-
nyában könnyűvé teszi a cselekvést, kitartást, az 
akadályok, kísértések legyőzését. 

A természetfölötti erénynek egészen más a fo-
galma. Ezt az ember nem maga szerzi a lélektan 
törvényei szerint, hanem Isten önti természet-
fölötti uton a lélekbe és természete nem az, hogy 
az embert ügyesebbé, gyakorlottabbá tegye vala-

1 A II. orangei zsinat 7. kánonja. 
2 Mausbach Rademachernál : Gnade und Natur 29. 1. 
3 S. Ágoston, Sermo 169. c. 11. n. 13: esse potest ju-

stitia Dei sine voluntate tua, sed in te esse non potest praeter 
voluntatem tuam. Rademacher: Gnade und Natur 28. 1. : Gott-
vertrauen und Selbstvertrauen, Vorsehungsglaube und eigene 
Arbeit gehören zusammen, wie Seele und Leib, Gnade und 
Natur. Indem der Mensch seine natürlichen Kräfte anspannt, 
nimmt er Gott nicht die Möglichkeit, mit seiner Gnadenhilfe 
einzutreten ; im Gegenteil, je mehr die zweiten Ursachen (die 
Geschöpfe) ihre eigenen Kräfte einsetzen, umso intensiver 
und wirksamer tritt auch die Gnade in Tätigkeit. 

4 L. Schindler, Lehrbuch der Moraltheologie. I. 278. 1. 

miben, a mire magától is képes volna, hanem egy 
felsőbb képességet ad neki olyanra, a mire anélkül 
egyáltalán nem volna képes. 

A természetes erény nem jelent a lélekben új 
erőt, hanem a meglevőnek fejlesztését, gyakorlás, 
iskolázás, ránevelés által. Nem képesít olyanra, a 
mire az ember azelőtt nem volt képes, hanem abban 
ügyessé, jártassá, erőssé teszi. A természetfölötti 
erény új erőt jelent, a mely arra képesít, hogy a 
mit az ember magától csak természetes módon és 
érdemmel tudna tenni, azt természetfölötti módon és 
érdemmel hozza létre. A cselekvést nem teszi köny-
nyűvé, hanem természetfölöttivé. 

Ugyanaz a nevű erény, pl. tisztaság, engedel-
messég, lehet természetes vagy természetfölötti, asze-
rint, a mint az gyakorlás által szerzett könnyűség, 
vagy a kegyelemmel együtt belénk öntött ajándék. 
Azért nagyon téves az az elterjedt fölfogás, hogy az 
isteni erények természetfölöttiek, míg az erkölcsiek 
természetesek. Az erkölcsi erények valamennyien 
lehetnek természetesek vagy természetfölöttiek ; az 
isteni erények a gondviselés jelen rendjében nem 
lehetnek pusztán természetesek, mert azokhoz min-
dig kap a keresztény ember természetfölötti ma-
lasztot.1 

Lehet valakiben természetes erény természet-
fölötti nélkül, pl. egy pogány stoikusban. Viszont a 
keresztelésben a csecsemő megkapja az összes ter-
mészetfölötti erényeket, de a természetes erényeknek 
még nyoma sincs benne. 

Az igazi keresztényben e kettőnek együtt kell meg-
lenni. I)e a természetes és természetfölötti erényeket 
nem úgy kell magában egyesítenie, hogy némely 
cselekedete természetesen, a másik természetfölötti 
módon legyen erényes, hanem minden egyes eré-
nyének egyesíteni kell magában mindkettőt, a ter-
mészetfölötti belénk öntött minőséget, a minek folytán 
cselekedetünk természetfölötti lesz, nemkülönben a 
gyakorlás által szerzett ügyességet, a minek folytán 
a nehézségeket, kísértéseket legyőzzük. 

Erényünk akkor igazi erény, ha mindkettő meg 
van benne, a malaszt, a mely annak értéket ad és 
az erő, a mely a sikert biztosítja. Erényeink termé-
szetes oldala képezi az alapot, a mely nélkül bennünk 
a kegyelem nem működhetik. Ha a természetes alap 
meggyengül, a kegyelem is veszélyeztetve van. Ez 
magyarázza meg nekünk azt a sajátságos jelenséget, 
hogy a bocsánatos bűnök nem tudják a természet-
fölötti erényeket csökkenteni és mégis az egész ter-
mészetfölötti életet veszélyeztetik, mer t gyöngítik 
annak természetes alapjait, a természetes erényeket. 

Hanauer István dr. 

1 I)e úgy látszik, hogy a hit még most is lehet pusztán 
természetes is. Ha valaki hitét csak külsőleg tagadja meg, 
magát a malaszttól megfosztja, de semmi sem akadályozza 
abban, hogy hitbeli belső meggyőződését tovább is megtartsa. 
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A magyar kath. szervezkedés fontos segéd-
eszközeiről. 

Örvendetes fejlődésnek induló kath. szervezke-
désünknek is vannak még hiányai és hibái ; a gyermek-
korukat élő intézményeknek rendesen megvannak a 
maguk gyermekbetegségei. 

Kevesen vannak még nálunk magas műveltség-
gel, széles látókörrel, nagy tudományos előkészült-
séggel rendelkező lelkes egyének, a kik a vezetés 
nehéz munká já ra minden izükben hivatva volnának. 
Hiszen mi már megelégszünk aaral a buzgó jóaka-
rattal, azzal a lelkes vállalkozó szellemmel is, mely 
vezéreinket eltölti a ker. szociális szervezkedés leg-
különbözőbb ágaiban. 

Három tényező az, mely a kellő lelki tulajdon-
ságok mellett leginkább érleli a hivatottságot a ve-
zető elemekben : 1. egy alkalmas előkészítő szakiskola, 
mely nálunk eddig teljesen hiányzott, 2. az élet gya-
korlata, mely eddig egyedül pótolta a szakiskola 
hiányát és 3. a vezérférfiak minél sűrűbb érintkezése 
egymással és az ügy iránt érdeklődő egyénekkel.1 

A kath. szervezkedésnek minálunk, hál' Isten, 
m á r sokféle ágazata van ; de a vezetés az egyes 
ágakban talán túlságosan elszigetelt s azért nem rit-
kán magán viseli az egyéni vonást, az egyoldalúság 
bélyegét. Ennek is meg van bizonyára a maga jó 
oldala, már csak azért is, mert önálló gondolkodás-
ról, erélyes kezdeményezési képességről s pezsgő 
munkakedvről tesz örvendetes tanúságot. 

De minél szélesebb mederbe kerül a szervezke-
dés árama, annál általánosabb érvényűnek kell an-
naklennie , minden részről jövő igényt fel kell ölelnie, 
ki kell elégítenie: oda kell irányulnia, hogy sok-
oldalú érintkezés, tanácskozás, megbeszélés által ki 
lehessen jól kutatnia az összes aktuális szükséglete-
ket. Új erők belevonása által a mozgalom vezető-
ségében a kath. szervezkedés valóságos iskoláját 
lehet és kell is felállítani s ezen iskolát állandósí-
tani, folyton emelve annak színvonalát. 

Ily magas és üdvös célok elérése azonban első 
helyen bizonyos térbeli feltételekhez van kötve: 
szükséges erre a fővárosban egy alkalmas központi 

1 Vezérekről lévén szó, el nem mulaszthatok abbeli 
óhajomnak kifejezést adni, vajha megszállna bennünket a jó 
sugalmazás, hogy elismerjük, mikép ügyeink fejlődésének és 
erősödésének csak két körülmény használhat : 1. hogy minél 
kevesebb legyen a generális és minél több a közkatona ; 
2. annak belátása, hogy a generálist nemcsak a jóakarat és 
buzgóság kvalifikálja, hanem a teremtő ész, jellem és vonzó 
egyéni kedvesség is ; szóval legyen a kevés generális nagy 
tehetségű, talentumos férfiú is egyúttal. Jóakaratú, de kis 
tehetségű ember nem vezethet sikeresen. Két bajt észlelek 
ugyanis. Hogy sok a vezérnek feltolakodó ember, ki az ügy-
ből s nem az ügyért akar élni és másodszor hogy csupa 
középszerűségek akarnak vezérkedni; pedig lehet valaki jó 
őrmesternek, de nem való generálisnak. De a ki beválik 
generálisnak, annak szót fogadjunk mindnyájan. Ez a hala-
dás útja. Szerk. 

ház, mely alkalmas módon egyesítené mindezen em-
lített törekvéseket. 

Az «Országos Központi Kath. Ház» eszméje nem 
új, de aktualitása napról -napra növekszik; ma pedig 
kivitele a kedvező hitelviszonyok folytán nem is 
ütköznék talán legyőzhetlen akadályokba — némi 
áldozatkészség1 és kellő ügybuzgóság mellett. 

Hiszen a liberalizmus, ez a mindennek, csak a 
saját nevének meg nem felelő irány, ujjongva hirdeti 
fe l támadását ; túlkapásai ellen legbiztosabb és ma jd -
nem egyedüli eszköz a rendszeres, kitartó, szívós 
ker. társadalmi szervezkedés. 

A hitelviszonyok is fölöttébb kedvezőek ezidő 
szerint. A Szent Imre-Kollégium bölcs és előrelátó 
vezetősége adta fényes példáját annak, mint lehet — 
a mai kedvező pénzviszonyok között, helyesen kihasz-
nálva a virágzásnak induló intézmény anyagi és er-
kölcsi hitelét — megalapozni beláthatatlan időkre 
ily üdvös intézet jövőjét. 

A fővárosban két év óta megindult nagymérvű 
építkezés is arra figyelmeztet, hogy alkalmas telkek-
ről (melyek bizony napról -napra mind inkább fogy-
tán lesznek) eleve gondoskodjunk. 

Ha három-négy életképes kath. intézmény (mint 
p. o. a Szent-István-Társulat, a Kath. Népszövetség, 
a patronage-ok stb.) kezet nyúj t egymásnak e célból 
s kihasználja kellőleg a saját anyagi erőforrásait, 
anyagi és erkölcsi hitelét, akkor szerény véleményem 
szerint könnyen tető alá lehet hozni egy-két év alatt 
azt az «Orsz. Közp. Kath. Egyesületi IIáz»-at.2 

Vásárolni kellene egy lehetőleg szabad helyen 
fekvő (utcák által határolt) négyszegtelket, milyenek 
p. o. az eladásra szánt Üllői-uti dohánygyár, a Rá-
kóczi-uton fekvő Kaszelik-telek, a józsefvárosi plé-
bánia- templom mellett fekvő üres telek, vagy eset-
leg három-négy régi földszintes ház lebontásából 
nyert alkalmas terület stb. 

A Szent-István-Társulat mai palotája kissé rejtett 
helyen fekszik ; az épület maga három-négy év múlva 

1 Áldozatkészség ! Ez a ma sokszor visszhangzó szó, 
melynél rendszerint a főpapság és a főurak felé szokás tekin-
teni. Megvan az ma is, csak mintha nagyon fölaprózódnék, 
úgy hogy alig van látszatja. A 80-as évek nagy alapítványo-
zóihoz hasonló esetek ma ritkák. A jótékonyságnál, úgy lát-
szik, nagyon jó, lia a Charitas mellé a prudentia is társul és 
nagyobb célokat tüz maga elé, melyek inkább a közérdeket, 
mint a sok s hova-tovább szaporodó «praesta quaesumus»-
magánérdeket nézik. A társadalom, csak úgy 20—30 év előtti 
állapotához viszonyítva, alig ismer magára, annyi benne az 
ú. n. koldus, uri és utcai koldus. A szabad pórázra enge-
dett szenvedélyek, az önmegtagadás teljes hiánya a mai 
emberekben, koldusbotra vezet. Ezek miatt a közérdeket 
nem lehet elhanyagolni; a közérdekben mentjük a még meg-
menthető többi embereket. Ebben a munkában vajha kath. fő-
uraink is minél sűrűbben vennének részt ! Szerk. 

2 Sokszor merült fel már ez az eszme, épültek is ilyen 
kath. közcélú házak, de külön. Van Szent-István-Társulat, 
Keresztény Szövetkezetek Háza, Regnum Marianum, Kath. 
Kör épülete stb. A buzgólkodó orvos-író ezt a régi eszmét 
nem akarja elaludni engedni. Szerk. 
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m á r úgy sem fog megfelelni (az örvendetes fejlődés 
folytán) magas hivatásának. Ha a Szent-István-Tár-
sulat veszi kezéhe a kezdeményező vezetést, felszó-
lítva csatlakozásra a töbhi kath. szociális intézmé-
nyeket, akkor alkalmas előkészület után bizonyára 
célhoz lehet jut tatni e nagyfontosságú ügyet. 

Ily alkalmas négyzettelken épülhetne egy nagy 
közös udvart bezáró épülettömb, mely a következő 
négy részből á l lhatna: 1. A Szent-István-Társulat 
központja, egy nagy díszteremmel, melynek nagyobb-
nak kellene lennie a mainál s mely egy szinpad-
toldalékkal is el lehetne látva. 2. A Szent-István-
Társulat nyomdaépülete, megfelelő raktárakkal. 3. Egy 
kath. «Szálló és Otthon» első, másod- és ha rmad-
osztályú szobákkal (napi, havi és évi szobák), első 
és harmadosztályú étkező- és kávéházzal úgy a lakók 
és vendégek ellátása, mint barátságos összejövetelek 
céljaira. 4. Egy egyesületi ház, mely évi bér fejében 
a legkülönbözőbb kath. intézményeknek adhatna 
otthont, milyenek p. o. a) a népszövetségi központ, 
bj a Sajtó- és Pázmányegyesületek, c) a patronage-ok 
és alosztályai, d) a Szent Vince-, Szent Erzsébet- és 
Regisi Szent Ferenc-egyesületek központjai, ej a kath. 
hírlapok szerkesztőségei stb. 

ü e első helyen otthont kellene lelnie ez épület-
ben egy ú jonnan szervezendő kath. szociális kaszinó-
nak, ellátva egy nagy teremmel, mely szoc. könyv-
tárral felszerelve, rendszeres szociális kurzusok tar-
tására volna alkalmas. E kaszinó külön helyiségek-
kel bírna férfi- és nő-tagjainak összejöveteleire, tanács-
kozásaira. Abból minden já téknak (kártya, billiard) 
ki kellene záratnia. 

E négy épület egy nagy közös udvart zárna be, 
mely akár szabadon, akár üveggel fedve, népgyűlé-
sek céljaira volna alkalmas módon felhasználható. 

Az első két épületet, mely a Szent-István-Tár-
sulat céljait szolgálja, e társulatnak kellene finan-
szíroznia, anyagi és erkölcsi hitelének teljes kihasz-
nálásával. 

A «Kath. Szálló és Otthon», valamint az «Egye-
sületi Ház» megvalósítására első helyen az egész 
országot behálózó «Kath. Népszövetség» volna hivatva. 

Országos gyűjtések, nyári, szüreti és téli mulat-
ságok rendezéséből bizonyára szép összegek volná-
nak rcmélhetők; lelkes felhívások 100 koronás rész-
vények jegyzésére (vagy esetleg 10 koronás részle-
tekre is) szintén nem hangzanának el visszhang nél-
kül. E módon egy-két év leforgása alatt lehetne 
szert tenni az első szükséges pénzalapra, mely a 
hitel kellő kiaknázása mellett kölcsönökkel kibővítve, 
megengedné az építés megindítását. 

A sikernek teljes biztosítékát nyúj thatná azon-
ban egy oly «kezes-testület», mely az ezredrészekben 
megállapított kezességi kötelezettségből 1—3—5 stb. 
ezredet (pro millét) vállalva, az utóbb említett két 
épület («Kath. Szálló és Otthon», valamint az «Egye-
sületi Ház») évi kamathiányait pótolná mindaddig, 

míg folytonos gyűjtések és tőkeszaporítás által a két 
intézmény meghozná a várt anyagi hasznot is. A tiszta 
haszonból aztán a kezesek által előlegképen befize-
tett apró összegek azoknak megtérítendők volnának. 

Ily «kezes-testület» megalakítása, országos propa-
ganda útján, könnyű szerrel elérhető volna. Mert 
évi 20.000 (húszezer) korona deficitet is véve fel az 
első években, ez egy ezred (egy pro mille) kezességre 
csak 20 korona fizetési kötelezettséget jelentene, mely 
összeg — tekintve a nagyon üdvös és nagyon aktuális 
célt — valóban igen csekélynek mondható, főleg 
akkor, midőn annak visszatérítése úgyis csak néhány 
év kérdése lehet. 

A mennyiben ily nagy új és önálló központ 
megteremtése egyelőre mégis túlságos nehézségekbe 
ütköznék, kisebb méretű alternativ terv gyanánt fel-
említhetnők még a mai Szent-István-Társulati palota 
kibővítését a jobb és baloldali két szomszédos telek 
által, melyeken aztán az említett intézmények, szű-
kebb körben bár, szintén megvalósíthatók volnának. 
Egy másik alternativ terv a «Szent-Ferenciek bazárja» 
és a (régóta szűknek bizonyuló) mellette levő «Egye-
temi Könyvtár» megszerzésében állana, mely épüle-
tek a jelzett célra egységesen átépítve (30 évi adó-
mentesség előnye mellett!) központi fekvésök folytán 
igen jól szolgálhatnák a jelzett intézmények üdvösnél-
üdvösebb céljait. 

A kivitelt előmozdító legelső lépés pedig abban 
állana, hogy a Szent-István-Társulat vezetősége a 
Kath. Népszövetség vezetőségével érintkezve bizott-
ságot alakítson e kérdés tanulmányozására, szorgo-
san kikutatván a résztvenni óhaj tó egyesületeket, 
azok anyagi és szellemi hozzájárulásának mértékét 
s minden egyéb, e kérdésbe vágó fontos tényezőket. 

A kath. ügy buzgó harcosait pedig, kik legújab-
ban a politikai küzdelmek teréről visszavonultak, 
lelkes hazafiúi és keresztényi érzülettel kérjük, hogy 
sokoldalú tapasztalataikat, fáradhatlan buzgalmukat 
ezentúl a keresztény szervezkedés ép oly nagy fon-
tosságú szent ügyének szenteljék!1 Velics Anlal dr. 

B u d a p e s t . Öt beszéd öt— világra szóló nagy lélek- J^gyhá 
tani és ethikai feladattal. Nem tartjuk sokáig függőben 
a nyájas olvasó érdeklődését. Mindjárt elüljáróban # ® 
kimondjuk itt, hogy a jelzett öt beszéd, melyeket itt krónifa 
szóvá akarunk tenni, Vilmos császár pózeni nyilatko-
zata, a mi fenséges trónörökösünk ischli üdvözlő szó-
zata uralkodó királyunkhoz, ennek nyolcvanévi jubileu-
mán, azután magának ő felségének apostoli királyunk-
nak a monarchia két állama miniszterelnökéhez intézett 
köszönő szózata. Ez a három fejedelmi nyilatkozat való-
ságos beszéd mind s a népek sorsát intéző művészet 
hegymagas szintáján mozognak. A negyedik beszéd, 
a mely köz vetetlenül hozzánk magyarokhoz volt intézve, 
egyházi beszéd, de épen úgy mint az említett fejedelmi 
személyek kiáltványai, az egész müveit világ figyelmére 

1 A tervet a katholikusok figyelmébe ajánljuk. Szerk. 
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méltó. Zubriczky Aladár dr. egyetemi tanár szentistván-
napi beszédét értjük itt, mely a napi politikáénál sok-
kal magasabb légkörben, a nemzeteket fenntartó örök 
igazságok légkörében szárnyal. Az ötödik beszéd, melyre 
még itt gondolunk, legkiválóbb politikusaink és állam-
lérfiaink egyikének, Andrássy Gyula grófnak megnyitó 
beszéde a magyar orvosok és természettudósok mis-
kolci nagygyűlésén, nem valamely politikai feladatról, 
hanem a tudományról. 

Ugyan mit lehet ezekre a beszédekre, azok után, a 
miket róluk a napilapok már elmondottak, még 
mondani? A ki nem gondolkodik, hanem a lapokból 
élősködik, annak bizony nem sok mondanivalója lehet 
még ezekről a legkülönfélébb természetű beszédekről. 
Az ilyenek ezeket a beszédeket bizonyára már ad acta 
tették. Ámde a ki saját fejével gondolkodik mindenről, 
annak ezekről, — hogy többet most ne mondjunk — 
fölöttébb érdekes és tanulságos nyilatkozatokról sok, 
talán nem egy tekintetben figyelemre méltó, kultur-
történelembe vágó gondolata támadhat vagy már is 
támadt bizonyára. 

Vilmos császár Pózenben, az új királyi várpalota 
felavatása alkalmával két izben nyilatkozott: mikor 
megérkezésekor üdvözölték és fel köszöntőjében. Mi útia-
két alkalommal, — igaz, más és más szavakkal, de 
állhatatosan és egyértelmüleg — azt hangsúlyozta, hogy 
szerinte Pózenben, a hajdani Lengyelországnak ebben 
az ősiengyei fészkében (a gnesen-póseni érsek a len-
gyelség ős metropolitája) a lengyelségnek nincs jövője, 
mert az ő parancs-számba menő német császári és 
porosz királyi óhajtása szerint Pózén tartománynak 
«a német kultura és erkölcs egyik csomópontjá»-vá kell 
lennie, e végett építették a pózeni porosz királyi palo-
tát is. Vagyis, a német császárrá lett protestáns porosz 
király, a római pogány császárok módjára, az egész 
világ hallatára kimondotta, hogy «stat pro ratione volun-
tas», a porosz hatalom alá került lengyelségnek a német 
császárság önkényes, Übermensch germán akarata sze-
rint be kell olvadnia a németségbe. A búrt elnyelte az 
angol, a finnt kezdi elnyelni a muszka ; most a német 
henceg avval, hogy a lengyelség már tehetetlenül és 
menthetetlenül ott hever a germanizáció lábai előtt, 
hogy ez őt eltiporja. Hiszen igaz, erőszakkal sok min-
dent lehet megtenni. De egyet nem lehet tenni. Nem 
lehel az erőszakot joggá változtatni. Az erőszak, jog 
nélkül, jogtalanság marad mindörökké, bármily külső 
sikereket érjen el külömben. A Kain-bélyeget Kain hom-
lokáról nem távolítja el sem az idő vasfoga, sem 
maga az örökkévalóság. Egyébiránt : ember tervez, Isten 
végez ! 

Ferenc Ferdinánd kir. herceget, a magyar apostoli 
királyi és az osztrák császári trón ezidőszerinti váro-
mányosát egész nagy világnézet választja el és külön-
bözteti meg Vilmostól, az új Németország jelenlegi 
császárjától. Vilmos császár tőrőlmetszett protestáns. 
Testestől-lelkestől az. Hiszen dinasztiája egész dinasz-
tikus életét annak köszönheti, hogy egyik őse meg-
szegve szerzetesi fogadalmát vagyis kétszeres hithagyás-
sal lelt protestánssá, hogy a német lovagrend souverain 
hatalmát, melyből az új német császárság fejlődött ki, 
családjában öröklés tárgyává tehesse. Vilmos császárnak 
éltető eleme tehát a protestantizmus. A magyar apostoli 

királyi trón várományosa, úgy ismeri őt mindenki, a 
vallás ügyében teljes ellenlábasa Vilmos császárnak. 
Mig ennél a legfőbb vallási elv állítólag a szentírás, de 
tulajdonképen az egyéni önkény: a mi nagylelkű trón-
örökösünk híven őrzi a katholikus hit álláspontját és 
nem egyéni önkényes felfogása szerint követi a katho-
likus anyaszentegyház szavát, hanem azért, mert ezt 
Krisztus Urunk rendelte így. Hogy hogy nem, fenséges 
trónörökösünk apostoli királyunk nyolcvanévi jubileu-
mán mondott felköszöntőjében — a magas politikában, 
nem a vallásban — mégis vihnosi útra került. A mi aztán 
igazán nagy lélektani probléma, nemde? O császári és 
apostoli királyi felségében a hivatott felköszön lő nem 
lát, nem ismer csak császárt és császári cimen való 
urat, holott Magyarországban nem császári, hanem egye-
dül apostoli királyi cimen úr a mi felséges urunk 
és királyunk. Észrevette a vilmosi út idegenségét a 
nyolcvanéves bölcs császár és király és két állama 
miniszterelnökeinek mindegyikéhez külön-külön inté-
zett augusztus 21-én köszönő szózatában sietett meg-
vallani, hogy neki nem egyetlenegy állama, nem 
egyetlenegy császári souverainitása van, hanem több. 
«Államaim.» Ez a királyi szó foglalja magában a 
királyi helyreigazítást, a vilmosi eljárás által ingásba 
hozott habsburgi észjárás egyensúlyán. Hanem hát min-
den, a mi emberi, tökéletlen, ha másképen nem, hát 
úgy, hogy vissza lehet vele élni. Az államiság többségé-
nek említése, számszerinti meghatározás nélkül, szintén 
abban a világos tökéletlenségben leledzik, hogy a tény-
leges két államiság ellen tusakodók belőle, a császári 
és királyi szándék ellen is, buzdítást merítenek szét-
daraboló álmaik ápolására. Ugyanhát mire való a par-
lamentarizmusban a miniszteri felelősség, hogyha nem 
az ily — tökéletlenségek elhárítására ? ! 

Egészen természetes dolog, hogy az imént lényisé-
gök egész mélységében ismertetett fejedelmi szózatok-
ról az egész világ tudomást vett. Ugyan erre a ludomás-
vételre érdemesült azonban Zubriczky Aladár dr. és 
Andrássy Gyula gróf beszéde is, különféle alapon, de 
egyugyazon a cimen, t. i. mert szerzőik fenséges feje-
delmi talentumukról adtak tanúbizonyságot a tudomány 
terén, Zubriczky dr. a hit és a tudomány, Andrássy 
gróf a tudomány terén. A mit Zubriczky dr. szent 
Isván király természetfölötti egyéniségét bemutatva így 
fejezett ki: «A kik csekélyre becsülik a magyarság erőit 
a természetfölötti élet terén, felejteni látszanak ezt a 
meglepő tényt», t. i. szent István király párját kereső 
nagy egyéni szentségét, — ugyanazt lehet mondani azok-
ról, kik a magyarságnak tudományra való termettségét 
kicsinylik le. «Felejteni látszanak» — vagy figyelembe 
sem veszik — az oly meglepő tudományos «tényeket», 
a milyenek Zubriczky Aladár dr. beszéde szent István-
ról és Andrássy Gyula grófé a tudomány önzetlen, tiszta 
igazságszeretetből fakadó inívelésének szükségességéről. 
Mind a két beszéd, szerkezetére nézve, valóságos cyklops-
épitmény, avval a különbséggel mégis, hogy a Zub-
riczkyé szilárdabbnak látszik, részint az alkalmazott kő-
anyag tömörebb szilárdságánál, részint a használt cement 
viharálló képességének nagyobb erejénél fogva. Például, 
Andrássy gróf beszédében ott, hol azt mondja, hogy 
«művészetben, filozófiában, a hit mélységében és őszin-
teségében, a politikában a mull nem áll a jelen alatt», 
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kifeledtnek látszik lenni az emberiség történetében a 
két múltnak, a Krisztus Urunk előttinek és az utáni-
nak nagy különbözősége, Mert csakugyan, a jelenlegi 
műveltség, vagy a mint nagyelméjű államférfiunk mondja, 
«az erkölcsök nemességében, a szeretet fokában, a haza-
fiságban» a Krisztus utáni nuilltal szemben «határozott 
és kétségtelen haladás»-t nem mutathat fel ; de már a 
Krisztus előtti múltról ez nem állítható. Már Eötvös 
József báró megállapította nálunk a kulturtörténelem 
ama sarkalatos igazságát, mint tényt, hogy mindaz, a 
miben nem keresztény kortársainkat és a Krisztus előtti 
összes multai felülmuljuk, mindaz a keresztény vallásra 
vezethető vissza mint alapra. Szóval, a keresztény jelen 
bizony mindenben, még a politikában is magason fölötte 
ált a pogány múltnál ; itt «kétségtelen» s azt mond-
hatni, kézzelfogható a «haladás». De már ha keresztény 
multunkat vesszük, ilt Andrásy nagy tudományos meg-
állapítása teljesen összevág Zubriczky dr. lételével, hogy 
a mi az erkölcsöket, a szellemieket illeti, a huszadik 
század bizony tanulhat a tizenegyediktől, szent István 
századától. Miért ? Mert elsőben is, mint Zubriczky dr. 
mondja, jelenünknek «a dolog lényegében» a szent-
islváni múlttal «találkoznia kell», másodszor pedig, mint 
Andrássy megállapítja, «az erkölcsök nemességében, a 
szeretet fokában, a hazafiságban» korunk és szent István 
kora között «határozott és kétségtelen haladás nem 
mutatható fel», tehát itt a jelennek kétségtelenül van 
mit tanulni a múlttól. 

íme az ismertettük öt beszéd kulturtörténelmi 
tartalma. Nagy lélektani és ethikai feladatokat így oldolt 
meg három fejedelmi személyiség és két, fejedelmi hata-
lommal nem rendelkező, de fejedelmi ésszel dolgozó 
két magyar tudományos fő, a mull hó két-három nap-
jának keretében. 

* 

B u d a p e s t . Az új iskolai év elején. Az évnek egy sza-
kában nevelésünk és tanításunk ügyével valamely módon 
úgyszólván mindenki kénytelen foglalkozni, pap és 
világi egyaránt. A papnak ez kétszeres kötelessége, mert 
ö nemcsak emberileg minősített, de istenileg is fölszen-
telt nevelő és tanférfiú. Azt a kérdést véljük pedig itt 
mosl fel ezen a cimen, vájjon mi hiányzik még katho-
likus népnevelésünk keretében, az iljúság gondozását 
illetőleg? 

Erre a kérdésre első feleletül, sajnos, mást nem 
lehet mondani, mint azt, hogy még sok hiányzik. De 
mi most ezt a sok hiányt nem tartjuk helyszerűnek 
feszegetni, mert könnyen úgy járnánk, mint az az egy-
szeri ember, a ki sokat markolt és keveset fogott meg, 
egyszerűen azért, mert a hirtelen, gyors markolás követ-
keztében csak keveset tudott markában megtartani. 
Azért is második feleletünkbe csak egy dolgot foglalunk 
be : a városi és falusi népifjúság vasár- és ünnepnapi 
külön nevelésbe való fogását, például a don Bosco-féle 
vasár- és ünnepnapi oratoriumok alakjában. Ez hiány-
zik nálunk. Azért durvul és idegenedik el népünk ősei 
vallásától, keresztény kath. szellemétől és hitbuzgóságá-
tól, városban és falun egyaránt, egyre növekvő, ijesztő 
arányokban. 

Rég elcsépelt közmondás, hogy «a kié az iljuság, 
azé a jövő». Az egyháztól vagyis vallásuk gyakorlásától 
elidegenedett férfiakat nem leheletlen ugyan, de igen 

nehéz a jó útra visszatéríteni. Ellenben, lia az emberek 
az egyház hívei lelki gondozására, nevelésére gyermek-
koruktól fogva nagy ügyet vetünk, nemcsak a gyerme-
kek férfikorát biztosítjuk a hitéletnek, hanem gyerme-
keik útján a vallás iránt különben elzárkózott szülők 
szivét is legkönnyebben közelíthetjük meg. 

Egyházunk történetében nyomról-nyomra kimutat-
ható, kivált legújabb időben, egy tiszteletreméltó főpapi 
jóslat csattanósan találó beteljesülése. Ebben a jóslat-
ban idő van jelezve, melyre a «religio depopulata», a 
vallás elnéptelenedésének jelzője van alkalmazva. Ennek 
az időnek figyelmeztető, óvó előfutára gyanánt tekint-
hető XIII. Leo pápnak az a felhívása, mely a 
papságot a nép felkeresésére utasítja. «Menjetek a 
néphez!» És az ő utódja, X. Pius pápa, alighogy 
a pápai széket elfoglalta, azonnal megindította a nép-
nek a Vatikánba pápai közvetlen oktatás céljából 
való meghívását, összegyűjtését. Mi papok ezeket a 
pápai jeladásokat kell, hogy necsak figyelembe vegyük, 
de kövessük is. Keresni kell minden erőnkből a nép-
pel, a nép fiaival, a nép gyermekeivel való bensőbb 
állandó érintkezést. 

Erre a célra nem ismerünk alkalmasabb eszközi, 
mint a don Boscólól kétségkívül fensőbb sugallatok 
hatása alatt kieszelt és életbe léptetett vasár- és ünnep-
napi oratoriumokat? 

Mik ezek a don Bosco-féle ifjúsági oratoriumok? 
Egy szaleziánus vagyis I. don Bosco szerzetes rend-

jén való pap, don Simplicio (a Salesianische Nachrich-
ten 1909. szeptemberi füzetében) egy olasz püspöknek 
arra a kérdésére, hogy mi az : «vasár- és ünnepnapi 
oratorium?», következő választ adta: 

«Menedékhely ifjú fiúk számára vasár- és ünnep-
napokon. Nézze méltóságod : építünk egy tisztességes 
kápolnát, mellé felállítunk egy nagy-nagy fészert, mely 
színházul s esős időben az ifjúság gyülekezése és moz-
golódása helyéül szolgál. E két helyiség körül beren-
dezünk egy nagy tért, hol esetleg ezer és ezer gyermek 
kedve szerint futhat és ugrálhat. Szerzünk játékszere-
kel is. (Mert játék nélkül az ifjúság nem lehet el.) Az 
egész területet kőfallal vagy deszkával bekerítjük — s 
az oratorium készen van. Ünnepi megnyitót tartunk 
benne s egy hét múlva a város vagy falu egész ifjúsága 
vasárnap és ünnepeken nagy örömmel özönlik az ora-
tóriumba, mert ott ezerféle mulatság közt boldog órá-
kat tölthet. Délelőtt misén van jelen (imádkozik vagy 
énekel) és neki való kis prédikációt hallgat. Szóval az 
ünnepet igazán és példásan megszenteli s e mellett szive 
teljes örömére, a legnagyobb kedvteléssel kimulatja 
magát». 

«Bámulatos», mondá erre a püspök, «igazán, hány-
szor mulasztunk el jót tenni, mert a rászolgáló eszközt 
nem ismerjük.» 

Mit akarunk evvel az elbeszéléssel elérni? 
Azt, hogy buzgóbban lássunk hozzá, hogy don 

Bosco fiai Magyarországban elszaporodjanak és orato-
riumokat nyissanak hazánk ifjúságának a nép körében. 

Addig is tegyen mindenki körülményei szerint 
valamit minden vasárnap és ünnepnap a népifjúság 
tovább nevelésére s az ő hitétől s tiszta erkölcseitől 
való elzüllésének megakadályozására. 

A tespedéssel való szakítás nemcsak jó, de igen jó 
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a legjobb kezdet, a melynek már magának van a siker 
fele egy régi arany-mondással biztosítva. «Dimidium 
acti, qui bene coepit, babét. » —y—la. 

«Cathol ica n o n l e g u n t u r . » 
Ihering ismeretes esete megint egyszer ismétlődött : 

ismét újra föl kellett találni egy régi igazságot, mert 
azt az egész irodalmat, mely a régi igazságot világosan 
és határozottan tanítja, a kulturemberek egy egész 
iránya elvből nem olvassa. Az a bizonyos irodalom, 
melyben a régi igazságok megvannak : a philosophia 
perennis. A philosophia perennist elvből kerülő irány : 
a modern akatholikus tudomány. 

Így fedezte föl Ihering a nyolcvanas évek elején a 
«Zweck im Recht-et», miután mindaz, a mit ő írt, 
aquinói szent Tamástól Tapparelliig minden katholikus 
Ethikában sokkal szabatosabban meg volt írva. 

Hasonló fölfedezést tett dr. Ostwald Vilmos lipcsei 
egyetemi tanár, a physico-chemia legelső és legnagyobb 
kutatója a most élő tudósok között. «Die Forderung 
des Tages» cím alatt kiadott egy essay-gyüjteményt, 
melyben földolgozza szaktárgyának érintkező pontjait a 
bölcselettel és a gyakorlati élettel.1 

A könyvben sokszor érinti a tudós szerző saját 
tudományos fejlődését. Ezeknek folyamán kétszer is 
említi mint igen fontos dolgot egy bölcseleti fölfedezé-
sét: de specificatione scientiarum. 

A 88. lapon ezt mondja : «Ich erinnere mich leb-
haft, wie wichtig mir etwa 1884, als ich mich mit der 
Anordnung des damals gänzlich unübersichtlichen 
Stolfes der physikalischen Chemie plagte, die Entdeckung 
war, dass die Verschiedenheit der Wissenschaften nicht 
sowohl durch die Verschiedenheit der Objekte bedingt 
ist, mit denen sie sich beschäftigen, als vielmehr durch 
die Verschiedenheit der Fragen, welche sie an die 
Objekte (die daher auch in verschiedenen Wissen-
schaften dieselben sein können) zu richten lehren». 

A 126. lapon visszatér eme «fölfedezésére». így szól : 
«Als wesentliches Ergebnis meiner damaligen Ueber-
legungen erkannte ich, dass die Wissenschaften sich 
nicht durch die Gegenstände unterscheiden, welche sie 
bearbeiten, sondern durch die Seiten oder Besonder-
heiten der Gegenstände, auf welche sie ihre Aufmerk-
samkeit richten oder ihre Fragen beziehen. Ein 
bestimmter Gegenstand kann von vielen verschiedenen 
Wissenschaften (in verschiedener Beziehung) unter-
sucht werden, eine bestimmte Frage kann aber nur 
von einer Wissenschaft gestellt werden». 

Hát ezt az érdekes dolgot a XIX. század utolsó-
előtti évtizedében épenséggel nem kellett fölfedezni. 
Fölfedezték azt régen és világosan tanítja azt a «Philo-
sophia scholastica» minden tankönyve. 

A tudós vegyész megkérdezhetett volna 1884-ben 
bármely másodéves katholikus theologust; valamennyi 
megmondotta volna neki: Scientiae specificantur non 
secundum obiecta materialia, sed secundum obiecta 
formalia. Vagyis nem a tárgy maga (obiectum materiale), 
hanem a szempont, mely alatt a tárgyat vizsgáljuk 
(obiectum formale), teszi a különbséget az egyes tudo-

1 Die Forderung des Tages. Leipzig, 1910. 603. 1. 

mányszakok között. Miért is sok tárgy tartozhatik egy 
tudományhoz, ha azokat egy közös szempont alá von-
juk s ugyanazon tárgy tartozhatik — különböző szem-
pontból tekintve — többféle tudományhoz. 

Világosan tanítja ezt Aristoteles nyomán aquinói 
szent Tamás : «Sicut ratio formális visibilis sumitur ex 
lumine, per quod color videtur: ita ratio formális scibilis 
accipitur secundum principia, ex quibus aliquid scitur. 
Et ideo quantumcumque sínt aliqua diversa scibilia per 
suam naturam, dummodo per eadein principia sciantur, 
pertinent ad unam scientiam ; quia non erunt iam 
diversa, in quantum sunt scibilia . . . Sicut patet, quod 
voces humanae multum différant, secundum suam 
naturam, a sonis inanimatorum corporum ; sed quia 
secundum eadem principia attenditur consonantia in 
vocibus humanis et sonis inanimatorum corporum, 
eadem est scientia musicae, quae de utrisque con-
sidérât». In I. Analyt. post. lect. 1. 

Mindebből az következik, hogy a modern tudo-
mánynak nem kellene annyit fölfedeznie, lia a «philo-
sophia perennist» egy kis figyelemre méltatná. 

Vagyis, ha eltörölné az ő saját «index librorum 
prohibitorum»-át, melynek egyetlen törvénye: »Catholica 
non leguntur». Fischer-Colbrie Ágost dr. 

* 

Kadic : A h e i d e l b e r g i ő s e m b e r á l l k a p c s a . 
(A «Természettudományi Közlöny» 48—49. pótfüzete. 
1910. 137. 1.) 

Kadic Ottokár az említett pótfüzetben a három 
évvel ezelőtt fölfedezett heidelbergi ősember-lelettel fog-
lalkozik s megállapítja róla, hogy «ez a maueri (Mauer 
község Heidelberg közelében) állkapocs a legrégibb 
diluviumból való és a mostanáig ismert emberi marad-
ványok közül a legrégibb csontlelet». 

Jellemzi pedig ekképen : «A szóban forgó állkapocs 
alaki sajátságaira áttérve, első tekintetre is föltűnik 
tömbös, vaskos alakja és az állcsücs teljes hiánya. 
Ezek a sajátságok a többi ódiluviális emberi állkap-
csokon is megvannak, de a heidelbergi ősember ebben 
a tekintetben minden mostanáig ismert leletet fölülmúl 
ügy, hogy lia az állkapcsot magában találták volna 
fogak nélkül, minden anthropologus habozás nélkül 
majom-állkapocsnak minősítené. Ha azonban az ép 
állapotban megmaradt fogakat is tekintetbe vesszük, 
akkor a maueri leletet kétségtelenül emberi maradvány-
nak kell tartanunk. Az állkapocs tulajdonosa tehát át-
meneti lény. (Mily könnyen állapítják meg az átmeneti 
lényt; egészen elszoktak már attól, hogy az emberben 
a pszichologikus jelenségekre is súlyt fektessenek s az 
embert egészében tekintsék !) Hogy a maueri állkapocs 
nem emberszabású majomtól, hanem embertől szár-
mazik, már az a két tény is bizonyítja, hogy a szem-
fogak aránylag gyengén vannak kifejlődve és az első 
zápfogak nincsenek a felső szemfogakhoz szabva». 

Ezek a fogak Kadicnak a kivánatos alap, melyre 
az átmeneti lény felé vezető következtetéseit fekteti. 
Én azt gondolnám, hogy beszédesebb s megbízhatóbb 
alap a lelet mellett talált eszközök, azok a föltétlen 
jelei az emberben lévő s az állat által át nem hidalható 
«isteni szikrának». De ö a fogakra fordítja figyelmét. 

«A fogak a hatalmas állkapocshoz képest arány-
talanul kicsinyek. (Hát az állkapocs nem fogyott a 
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fogakkal?) Ősemberünk fogai meglehetősen a ma élő 
ember fogainak változáskörébe esnek. Ha a maueri áll-
kapocs fogait a ma élő európai emberek fogaival össze-
hasonlítjuk, méreteik természetesen aránytalanul na-
gyoknak tűnnek föl, mihelyest azonban a többi ma élő 
rasszokat is tekintetbe vesszük, a különbségek teteme-
sen csökkennek, sőt a mai ausztráliaiak fogaik nagy-
sága dolgában a heidelbergi ősemberi fölül is múlják. . .» 

Tehát állkapocs és logak diszharmóniában ! Ezeket 
hasonlítgatja össze a meglevő leletekkel, majd így kö-
vetkeztet: «A maueri állkapocs tehát olyan őslénytől 
származik, mely az emberiség és az emberszabású maj-
mok elődjéhez igen közel állhatott. Ez a lelet az ember 
törzsfejlődésének kétségkívül legrégibb palaeontologiai 
adala. Föltéve, hogy az ember ősei sorozatában még 
régibb állkapcsot találnánk, alig hihető, hogy az a 
maueri homokban lelt példánytól lényegesen külön-
bözne. Ezzel a lelettel eljutottunk ahhoz a határhoz, 
melynek túllépésénél valószínűleg olyan alakra bukkan-
nánk, melynek minden emberi jellemvonása hiányozna». 

Szóval még mindig hiányzik a majomember. Ehhez 
a hiányhoz valamit kívánok megjegyezni. Ha ezek az 
urak nem ragadnának a csonldarabokhoz, hanem 
az ember egészéről gondolkodnának, úgy, a hogy van, 
belátnák, hogy az az átmeneti alak tulajdonkép egy 
circulus quadratus. Nem lehet találni, mert, gondolom, 
olyan nem is létezhetett. Micsoda egy okoskodás is ez 
az itteni például? Lehetséges-e az, dolgozhatik-e a ter-
mészet úgy, hogy a fejlődő lényen a majomi állkapcsot 
meghagyja, de már emberi fogakat fejleszt rajta ? Hát 
a lényen nem fejlődik minden tag egyszerre harmoniku-
san, lia állati, akkor összes részeiben állatilag, ha em-
beri, akkor emberileg? Hát a lélekről azt gondolják-e, 
hogy az csak úgy darabokban oda hozzáfejlődik a 
majomi testhez? Avagy a hoüentot talán kisebb lelké-
vel különbözik az európai embertől s nem azáltal csu-
pán, liogy az európaival nem részesült egyenlő kultú-
rában ? 

Megvallom, pedig sokat foglalkoztam vele, hogy én 
azt az állatból ember felé alakuló lényt, anthropologiai-
lag és pszichológiailag tekintve, sohasem tudtam elkép-
zelni. Lényt, mely nem állkapocs és fogak csupán, 
hanem egységes élő lény, a minőket az élő természet 
és a palaeontologia mutat ! Undek. 

Levél a szerkesztőhöz. 
(Hozzászólás a dogmatika tanításához.) 

Nagyságos Uram! Folyóiratának 21-ik számában 
a dogmatika tanáraihoz fordul Nagyságod azzal a 
nagyfontosságú kérdéssel, hogy miért mutat fel oly 
csekély eredményt a dogmatika-tanítás és hogyan 
lehetne ezen változtatni. Nagyságod nagyon termé-
szetesen a tanárokhoz intézi a kérdést s a mostani 
kevésbbé kielégítő eredmények okát négy körülmény 
megvizsgálásának segítségével óhaj t ja fölfedezni. Ez 
a négy dolog : a tanterv, a tankönyv, a módszer és a 
tanár egyénisége. 

Engedje meg Nagyságod, hogy én olyan szem-
pontból szóljak hozzá a kérdéshez, a mely szempon-
tot a fentemlített négy körülmény nem foglalja magá-

ban, és ez: hogy a tanítás subjektumai, a hallgatók 
részéről mi lehet oka a dogmatika-tanítás sok tekin-
tetben eredménytelen vol tának? 

Méltóztassék elnézni a szerénytelenséget, hogy 
ilyen nagyfontosságú kérdésbe, a melynél tulajdon-
képen csak a theologiai tanári kar tagjainak hozzászó-
lása jogosult, beleszólok, de a kérdés fölvetése a mi 
javunkat célozza, a kik a dogmatikát tanultuk vagy 
tanulni fogjuk s valószínűleg" nem fog ártani az ügy-
nek, ha egypár igénytelen sorban a tulajdonképeni 
érdekeltek, a hallgatók is szóhoz jutnak. 

A magam részéről m á r végigtanultam s hogy sze-
rénytelenül hozzászólni bá torkodom a kérdéshez, oka 
az, liogy a Nagyságod által megrögzített elszomorító 
szimptómákat társaimon épúgy látom és tapasztalom, 
mint önmagamon. 

S mind já r t előre jelzem, hogy a tanítás csekély 
eredményének oka a hallgatók részéről egyedül a 
túlterhelés.1 Egger könyvének utolsó kiadását hasz-
náltuk, melynek ter jedelme az indexen kivül 1069 
sűrűn nyomott oldal. Ennyit kellett elvégeznünk kilenc 
hónap alatt, mikor még mellette kb. 1300 oldal morá-
lissal kellett megbirkóznunk, a többi házi kötelessé-
get, ájtatossági gyakorlatot, melléktárgyat, a melyek 
szintén meglehetősen igénybe veszik az embert, nem 
is számítva. 

A tárgy maga is a legelvontabb, legnehezebb az 
összes theologiai tárgyak között, tehát az óriási anyag-
hoz még ez is hozzájárul. Vegyük még hozzá a tan-
anyag latin nyelvét. A papnövendék, a ki a dogmatika 
tanulásáig jut , m á r 2—3 esztendeig gyakorolta magát 
a latin nyelvben anélkül, hogy teljesen belejött volna. 
Középiskolai lat in-tanításunk hézagos volta ország-
világ előtt ismeretes, nem csoda hát, ha az a fiatal-
ember, a k i érettségi után bejön a szemináriumba és 
ott kezébe nyomják Egger fundamentál isát , meg a 
többi jól megtermett theologiai kézikönyvet, nem 
túlságos önbizalommal vág neki a tanévnek.2 lis ez a 
bizonytalanság igen sokszor megmarad még ha r -
mad-negyedéves korában is.3 Ha most már , mint a 
dogmatikánál is, há rom olyan körülmény játszik közre, 
mint az óriási anyag, a tárgy nehézsége és a többé-
kevésbbé idegen nyelv, nagyon természetes, hogy az 
a papnövendék, legyen akármilyen szorgalmas vagy 
tehetséges is, csak ímmel-ámmal kezd neki a szerinte 
erejét felülmúló feladatnak. Ez pedig cseppet sem 
biztató körülmény, különösen ha tanulásközben tény-
leg beigazolva látja az elődök rémmeséit4 és saját sej-
telmeit. 

A dolog ná lunk is így állt. Pedig őszintén mon-

1 Cikkemben fejtegettem. Szerk. 
2 A gimnáziumi évi 8—9 tantárgy után a vaskosabb lan-

könyvű évi 2—3 tantárgynak még se kellene oly elijesztően 
hatnia rá ! Szerk. 

3 A 20—21 éves ifjú fejlettebb szellemi ereje kell, hogy 
már nagyobb munkával is megbirkózzék. Szerk. 

4 Ezek a mesék ingatják meg az önbizalmat. Szerk. 



432 RELIGIO LXIX. évf. 191(1. 

dorn, s z e r e t t ü k a t á rgya t , át v o l t u n k h a t v a f o n t o s s á -
gától , és a m i s z i n t é n v a l a m i : s z o r g a l m a s a n t a n u l -
t u n k is. T a n á r u n k m a g a vol t a k ö t e l e s s é g t u d á s , a k i 
a l e h e t ő l e g b e h a t ó b h a n , a t á rgy igazi szere te téve l , 
m e g h a t á r o z o t t m ó d s z e r s ze r in t a d o t t e lő m i n d e n t ; 
a m i r é s z ü n k r ő l m e g v o l t a t ö rekvés , a s z o r g a l o m , szó-
val a vá l lve te t t m u n k á t s e m m i d i s s z o n a n c i a s e m z a -
v a r t a s az e r e d m é n y m é g i s az volt , h o g y a he t i ko l l o -
k v i u m o k t ó l e lő r e f á z t u n k , a fé lévi v i z sgá l a tok előtt 
p e d i g m i n d e g y i k avva l b i z t a t t a a m á s i k a t , hogy n e m 
tud s e m m i t , 1 h o g y k é p t e l e n m e g t a n u l n i s tb. Igaz ugyan , 
h o g y az e r e d m é n y n e m igazo l ta t e l j e s e n ezeke t a b a l -
s e j t e l m e k e t , d e m a g a ez a r e m é n y t e l e n , e n e r g i á t l a n 
nek ikész i i l é s is e leget m o n d . 

így a z u t á n egészen t e rmésze t e s , h o g y a d o g m a -
t iká ró l , m i n t a t l i eo logusok r é m é r ő l szóló h a g y o -
m á n y 2 n e m z e d é k r ő l - n e m z e d é k r e száll a s z e m i n á r i u -
m o k b a n s a k i s p a p , a k i p e d i g m e g t e t t e a kö te l e s sé -
gét é v k ö z b e n ( m é l t ó z t a s s é k e lh inn i , h o g y a rég i v i l ág-
bó l va ló , ú . n . «lusta k i s p a p » a l ig v a n m á r , m e r t 
n a g y o n rossz i d ő j á r r á j o k ) , a n a g y - n a g y m e g k ö n n y e b -
b ü l é s s ó h a j á v a l c s u k j a b e é v v é g é n a k ö n y v e t , h o g y 
t a l á n s y n o d á l i s i g e lő s e m vegye többé . 3 P r o b a t u r 
e x p e r i e n t i a ! 

A b a j t e h á t k ö z v e t l e n t a p a s z t a l a t o m sze r in t az, 
h o g y egye t l en t a n é v a n y a g á b a s z o r í t j á k be azt az 
ó r i á s i a n y a g o t , a m e l y n e k m e g e m é s z t é s é h e z l e g a l á b b 
k é t év ke l lene . 4 N e m az a n y a g m e n n y i s é g é n e k r e d u -
k á l á s á r ó l v a n szó, m e r t n a g y o n j ó l t u d j u k , h o g y n e m 
ü r e s s z ó s z a p o r í t á s o k n ö v e s z t e t t é k m e g e n n y i r e , h a n e m 
m a g a a t h e o l o g i a i t a n í t á s é r d e k e köve te l i , h o g y egy 
évné l t ö b b idő t s z á n j a n a k rá . E n é l k ü l , e r ő s m e g g y ő -
z ő d é s e m szer in t , d o g m a t i k a - t a n í t á s u n k a m o s t a n i n á l 
f i g y e l e m r e m é l t ó b b e r e d m é n y e k e t s o h a s e m fog fel-
m u t a t n i . 

N a g y s á g o d n a k igaz t i sz te lő je 
Clericus. 

1 Bármely vizsgálat előtt jelentkezik ez az öntudat. Szerk. 
2 Ez a hagyomány ott fejlődhetik, hol a dogmatika-tanu-

lás, mint mondják, merő bevágásból áll, ez pedig módszeres 
hiba. Szerk. 

3 Ez a punctum saliens. Ezt nem lehet érteni oly előz-
mény után, a minőt ön is a saját iskolájáról festett. Önök, 
ha sokat is, de jól dolgoztak ; ha szerették a tárgyat, hogy 
van az, hogy ebből a szeretetből semmi sem marad az életre, 
hogy nem akad a sok közül, a ki mégis, úgy ahogy, szaksze-
rűen foglalkoznék a dogmatikával ? De még a szaktanárok 
enemü foglalkozásának se látjuk valami erősebb nyomait. 

Szerk. 
4 Ez mindenesetre a baj egyik oka; de az általam kifej-

lett állapot megértéséhez sok más ok is járul. Ezeknek összes-
ségükben való földerítése, megbeszélése és lehető orvoslása 
célja fölszólalásomnak. Szerk. 

G—r. R ó m a . Már a tavalyi hátraléka 4 K 80 fill. Tessék 
intézkedni. 

N. Sződ. Ahhoz a tárgyhoz egy hozzászólás elég volt. 
Valami tudományos kérdési válasszon, nagyon kedves fog-

lalkozás ez, a megszokott napi kötelességek egyformasága 
között. 

T. B u d a p e s t . Elhiszem kérem, hogy Adyék «Nyugat»-
járól a minap százötvenezer korona tőkével gondoskodtak; 
így teszik azt az izraeliták. A 70 éves «Religio»-ra nem gon-
dol senki, mert nálunk meg ez így szokás. 

1). Eijt r A Borromeo-enciklikán csak azok akadtak fönn, 
a kik nem szoktak hozzá a nyugodt, tárgyilagos történeti 
mérlegeléshez. Pfleiderer, a berlini egyetemi tanár, Harnack 
társa, a legújabban így írt az első reformátusokról : «Die 
Reformation des 16. Jahrhunderts war der entscheidende 
Wendepunkt einer neuen Epoche des Christentums, nicht 
eine Rückkehr zum Urchristentum, von dessen asketischen 
Ideal die Reformatoren viel weiter sich entfernten, als je 
die katholische Kirche». (Die Entwicklung des Christentums. 
1907. 20. 1.) Az enciklika is csak ezt állította és mégis halálig 
sértve érezték magokat tőle — a történetemben járatlanok. 

B. Budapest Hogy a «Pesti Ilirlap» bizonyos célzással 
az izraelitát már nyíltan «született kulturembernek», a magyar-
ság képviselőjének s más egyébnek hirdeti, ez még csak a 
kezdet kezdete; majd még nyíltabb beszédet is fog onnan 
olvasni. S tudja ki segíti őket fölénk? Azok az urak, kik csak 
mulatni tudnak s eladósodván,kezeikre játszák birtokaikat,sok-
szor még személyes szolgálataikat is; azok az urak, kik csak 
pöffeszkedni tudnak, de dolgozni nem, segítik őket a liivata-, 
lókba, s azok az ifjú urak végre, kik munka és komoly 
tanulás helyett csak könnyelmüsködnek, az okai, hogy ma-
holnap a tudományos pályákat is ők — a maroknyi zsidó-
ság — lepik el. Az a takarékosságot és okos mérsékletet nem 
ismerő életmód, melyet embereink folytatnak ; az a munka-
kedvhiány és élhetetlenség, mellyel meg vannak verve, az 
vezet bennünket — inferioritásba. Tűrjünk tehát s ne panasz-
kodjunk, magunk készítjük magunknak az igát. Különben: 
Dites-lui d'être plus modeste. 

B. Sárospatak. Rácz Lajosnak a «Sárospataki Refor-
mátus Lapok» aug. 14-iki számában, Müller: «Galileo Galilei 
und das kopern. Weltsystem 1909» müvéről írt ismertetéséhez 
hármat jegyzünk meg. Először, hogy a tan abban az időben 
(1632 körül) még nem volt beigazolva s csak utóbb Keppler 
és Newton kísérleteivel nyert beigazolást. Másodszor, hogy 
épen azért még akkor nemcsak a kath., hanem a prot. tu-
dósok is — Tyclio de Brache hatása alatt állva — ellene 
foglaltak állást. Harmadszor, hogy maga Galilei erőltette az 
Ítéletet, mely a kor tudományos állása szerint nem lehetett 
más, mint a minő lett. Ebből a szempontból kell a Galilei-
pört mérlegelni, a maga ideje és körülményei szerint. Örülök 
azon, hogy már Rácz is elejt két mesét; az egyik a 
Galilei kínzásáról szóló vád, a másik a hires, de csak a XVIII. 
században Galilei szájába adott mondás : mégis mozog a Föld ! 
Az idő majd a többi pontban is lassan megérleli a tárgyila-
gos Ítéletet Galilei «mártiromságáról». 

TARTALOM. T a n u l m á n y o k Pascalról . Maitáth József 
gróftól. — Hofbauer sz. Kelemen élete. VII. Breznay Béla 
dr . - tól . — Egy fejezet a kegyelmi élet lé lektanából . I. 
Hanauer István dr.-tól. — A m a g y a r ka th . szervezkedés 
fontos segédeszközeiről. Velics Antal dr.-tól. — Egyházi 
v i lágkrónika . —y - / a - t ó l . — I roda lom. «Catholica 
n o n leguntur». Fischer-Colbrie Ágost dr .- tól . — Kadic : 
A heidelbergi ősember á l lkapcsa. Dudektől. — Levél a 
szerkesztőhöz. (Hozzászólás a dogma t ika taní tásához. ) 
Clericustól. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó: 

D U D E K J Á N O S dr . e g y e t e m i ny . r . t a n á r . 

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 

Megjelenik ~ július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

3 

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. 
EGYETEMI TAN Ál'. 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27, 

A dogma mint nagy jel. (i.> 
Ha látjuk, hogy a Vezúv tüzes füstfelhőkbe bo-

rítja az eget, folyamszélességben ontja a lávát, hall-
juk dübörgését : önkéntelenül azt mondjuk , hogy itt 
óriási természeti erők működnek. De ennek meg-
állapításával korántsem fejeződött be a le lkünkben 
felkeltett mozgalom. A titokzatosság kezdi meg mun-
káját ; a kíváncsisággal magához kapcsol, az érdekes-
séggel élénkíti képzeletünket s végre megnyugvást, 
kielégítést keres valami elfogadható megoldásban; 
legalább is valami kellőképen megokolt föltevés nél-
kül nem éri be. A tűzhányónak szemünk előtt vég-
zett nagyszerű tűzijátéka sejtet velünk valamit a 
mélységben, a mit szemtől-szembe nem láthatunk, 
de a minek feltevése nélkül nem ér t jük az egészet. 

Ha kissé elmélyedünk a dogmákba, az előb-
beniekhez nagyon hasonló lelki mozzanatokat élünk 
át, melyeknek végeredménye kettős. Ha a vizsgálódó 
oly szerencsés, hogy élő hite m á r Istenhez köti, meg-
erősödik hi tében; ha pedig gyenge, ingadozó a hite, 
a dogma mint egy nagy jel lép eléje, mely fölrázza 
s nyugtalanítja, míg tisztán számot nem ad magának 
arról, a mi e jel mögött rejtőzik. 

A fölszínes, nyugtalanul tova rebbenő tekintet 
itt is csal; az emberi szó mezébe öltözött igazság, 
mint a minek első látszatra a dogma mutatkozik, 
közelebbi megfigyelés után olyan sajátságokat tüntet 
fel, melyeket pusztán emberi elemekből eredeztetni 
nem lehet. 

1. Mindjárt gondolkodóba ejti az embert az az 
ismeretkör, melyet a dogmák elénk rajzolnak. 

Az emberi ész gyarlóságáról, szűk köréről, ne-
hézkességéről m á r eleget í r tak; nem szándékunk 
megcáfolni azt, a mit e tekintetben mondottak. Azon-
ban egy dolgot mégis ki kell emelnünk s ez az : 
nem szabad itt sem túlozni; főként nem, ha nem 
annyira a tudás fényéről, mint inkább lehetőségéről 
van szó. Az igaz, hogy a természetes1 tudományok 

1 A természetes tudománynak tárgya csakis az ésszel 
részarányos tárgy lehet ; eszközei az eszes emberi természet 
teljesítő képességének határain belül vannak s eggyel sem 
rendelkezik, mely ezen határokon kivül vagy túl fekszik; 
alapja tisztán az észelveken nyugszik, sajátsága az állandó 

egyike sem képes mind a mai napig az egyátalán 
lehetséges ismeretek kész leltárát adni, a mely 
további kiegészítésre nem szorulna; nemcsak meg-
engedjük, de magunk is valljuk, hogy a szó szoros 
értelmében vett adományok egyike sem lesz képes 
akár a világ végén is ilyen teljes, bevégzett leltárt 
adni. A tudomány sohasem fog azért nyugalomba 
vonulni, mivel m á r nem talál több munkát . Ez igaz; 
de lia az emberi ész teljesítő képességét a megisme-
rés terén sugárnak vesszük s vele kört rajzolunk, 
tagadhatatlanul igen nagy átmérőjű kört kapunk . 

A természetes tudomány ugyanis igen sok spe-
ciális, vagy mond juk szaktndományra oszlik; ezek-
nek száma igen nagy s még folyton növekvőben 
van. Ez azonban a tárgyaknak vagy tüneményeknek 
ugyanoly sokféle körülhatárol t területét jelenti. Ezen 
szaktudományok légkörénél magasabban j á r a filo-
zofia, mely amazokon épül ugyan fel, de sokkal 
messzebbre ju t amazoknál ; ezek megállanak a leg-
közelebbi okoknál s ezekből iparkodnak megmagya-
rázni a jelenségeket; a filozofia ezen legközelebbi 
okokat átlépi s ezeket is s minden egyebet, a mi 
a mi eszünkkel részarányos, a legvégső okokból tö-
rekszik kifejteni. 

így hát a természetes tudomány a lehetőség 
határait tekintve, szédületes magasságként, part nél-
küli óceánként tűnik fel. 

Nem is vállalkozliatik arra ember, hogy tételen-
kint sorolja fel mindazt, a mit az ember eszével 
megismerhet. 

Egyet azonban könnyen megállapíthat bárki, 
a ki az igazságok és tudomány kérdésében némileg 
já ra tos ; megállapíthatja ugyanis, mit nem ismerhet 
meg' az ember eszével s így a természetes tudomány-
nyal sem, álljon ez bár a fejlődés bármily magas 
fokán. 

A magára hagyott emberi ész által mindaz 
megközelíthetetlen, a minek gyökerei nem eresz-
kednek bele az észelvek talajába, vagy a mi az em-

törvények szerint való okfejtő gondolkodás, állásfoglalásának 
indító oka a szembeszökőség (evidentia) ; vagyis e téren 
tudományos tétel csakis az lehet, a mi az említett okfejtő 
gondolkodás útján a szembeszökőség fokára emelkedik. 



434 RELIGIO LXIX. évf. 191(1. 

béri természet fölött álló, teljesen független akarat-
nak szabad elhatározásából folyik, a mint az emberi 
természetnek egyszer s mindenkorra megállapított 
lényeges alkotó elemein s azok tartozékain túleső 
körben mozog. Itt teljesen fölmondja a szolgálatot 
akár a tapasztalat, akár az okfejtő bizonyítás. Lás-
suk ezt néhány példában. Az okság elvének alapján 
a puszta emberi ész egészen bizonyosan megtalál-
hat ja Isten létének igazságát ; de már azt, hogy Isten-
ben há rom személy van, sehogy sem találhatja meg 
a maga erejéből, mert az okság elvéből ez nem kö-
vetkezik; az okozat t. i., vagyis a mindenség, csak 
teremtő erőhöz vezet bennünket , de nem árul el 
semmit sem abból, hogy ezen teremtő erő egy vagy 
több személyben van-e? Vagy, hogy az eredeti bűn-
ben születünk s mindjár t fogantatásunktól kezdve 
valami szabálytalanság van bennünk, a puszta ész 
szintén nem találja meg ; ezen szabálytalanság követ-
kezményei1 t. i. elegendő magyarázatot találnak ma-
gában az emberi természetben s így nem lehet puszta 
ésszel annak fölismeréséig eljutni, hogy a jelen világ-
rendben tételes jogon alapulnak. 

Szóval a puszta ész által megtalálható igazsá-
goknak, vagyis észigazságoknak köre imponáló nagy 
ugyan, úgy kiterjedés, mint mélység tekintetében, de 
végre is valóban zárt kör, melynek sugarát meg-
hosszabbítani nem áll módunkban . 

Ezen általános kijelentésünket szorítsuk most az 
ismereteknek csak egy terére, a valláserkölcsi igaz-
ságoknak terére; ezt joggal megtehetjük, mer t e 
téren is teljes erejével s szigorúságával érvényesül. 

Vannak igazságok Istenről, emberről , az ember-
nek Istenhez való viszonyáról, melyeket a puszta ész 
is megtalál; s valóban a filozofia tárgyalja is ezeket 
a természetes theologiában, ethikában, szociologiában. 

Ezen valláserkölcsi észigazságok számuknál s 
különféleségüknél fogva oly sok szempontból állít-
ják elénk Istent és az ember t ; részleges vagy külön-
leges pont ja ikban annyira számolnak a magán- és 
nyilvános élet sokoldalúságával, hogy azoknak útmu-
tatása mellett Istenhez és emberhez egészen méltó 
életet s társadalmat lehet berendezni. Bizonyosságuk 
oly erős, hogy azokat pontosan követve az emberi 
természet egészen nyugodt lehet a felől, hogy önma-
gával nem jön ellenkezésbe, önmagát nem rontja le.2 

1 Már a mennyiben a tapasztalat alá esnek akár a testet, 
illetőleg a szüléstől halálig, akár a lelket illetőleg a tudás 
és erkölcs terén mutatkozó nehézségekben. 

2 Ismételjük, a megismerés vagy tudás azon hatáqáról 
van szó, mely a puszta ész erejével lehetséges. Az más kérdés, 
mely most nem tartozik hozzánk, jutott-e valaha, vagy jutott 
volna-e valamikor az ember, főként az egész emberi nem, a 
puszta ész erejével ilyen kiterjedésű és bizonyosságú tudás-
hoz ? Mellőzve a hosszabb bizonyítást, csak a végeredményt 
ír juk ide : soha! 

Az is más kérdés, hogy ezen valláserkölcsi észigazsá-
goknak legfényesebb s legkimerítőbb tudása s pontos köve-
tése akár pusztán a természet erejével, akár nem ugyan ter-

Az észigazságoknak valláserkölcsi téren is min-
denesetre igen tekintélyes csarnoka! 

A gondolkodó főt azonban itt éri a meglepetés. 
A dogmák a valláserkölcsi igazságoknak oly körét 
rajzolják elénk, melyhez az észigazságok körének 
sugara nagyon, de nagyon rövid. Ez a kör amabban 
benne van, de csak egy kis karika. Körülbelül úgy 
vagyunk, mint az, a ki értesülve távoli fényes Napok-
ról s csodás világukról látja, mint lapul és zsugoro-
dik össze az általa eddig annyira megbámult Napunk 
és rendszere. 

A kezdet és vég, élet és halál, mulandó és örök, 
véges és végtelen kérdéseit a dogmák oly szuverén 
erővel s oly éles vonásokban vetítik elénk, hogy 
ahhoz képest az eszmék munká ja a maga hatás-
körében is csak tipegés-topogás, azon túl pedig 
vakoskodás. 

Isten, ember, végcél, életberendezés, osztó igaz-
ság, személy, természet, természeten kívüli, természe-
ten felüli körül a dogmák oly fogalmakat, részben 
fogalombővülést vetnek fölszinre, hogy az ész leg-
kevésbbé megkötött munkájában , a sejtésben is, 
nemcsak véges voltát, hanem egyszerűen tehetetlen-
ségét kénytelen tudomásul venni. 

A kegyelem teremtette természetfölötti pszicho-
lógia, a természetfölötti erények által megtoldott s 
beojtott lelki erők, s kegyelemnek elvezetése az 
egyes lélekbe a szentségek által, a magukban álló 
egyedeknek összekapcsolása az egész földkerekségre 
kiterjesztendő nagy erkölcsi testbe, ennek belső al-
kotmánya, felszerelése a világ végéig tartó ádáz 
ha rc ra : oly jelenségek és intézmények, melyekhez a 
szükséges elemek az alanyon kívül, a melyik körül 
amazok mozognak s a befogadásra alkalmas szellemi 
képességen kívül az embéri természetben nem talál-
hatók meg. 

S minderről a dogmák adnak nekünk hirt olyan 
hiánytalanul átfogó, egymásba fogódzó, összeillő leg-
apróbb részleteiben átgondolt tervezetben, hogy 
hozzá képest az emberi észnek és akaratnak minden 
tervező s végrehajtó ereje egyszerűen semmi. 

íme, az igazságoknak és intézményeknek bizo-
nyos összege van előttünk, mely csakis észre s aka-
ratra vihető vissza, de olyanra, mely a mi eszünkkel 
s akaratunkkal nem képez egyenletet, sőt semmiféle 
véges szellemmel. Ezen jelenség épen úgy utal egy 
fölöttünk s kívülünk létező legfőbb szellemi és sza-
bad lényre, a mint az értelmes beszéd a beszélőnek 
létezését s értelmességét tanúsítja. 

A hivő lélek tehát ú j ra megerősödik azon hité-
ben, hogy a dogmákra hallgatva, Isten szavát hallja. 

De a hitetlen is, bár nem őt tartottuk szem 

mészetfölötti, hanem a természetnek megfelelő külön adott 
isteni segítséggel mi jót hozna az embernek? Végeredmény 
ez : a természetfölötti őrök boldogságnak, vagyis Isten bol-
dogító látásának részesévé az ember sohasem lehetne ! 
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előtt, komoly fontolgatás után meginog hitetlenségé-
ben. 0 is vizsgálhatja a dogmákat, legalább is mint 
valamely, bár gondolatvilágán kívül eső, de mégis 
forgalomban lévő filozofiai rendszert, vagy a minek 
másnak nevezni akarja , Teheti pedig ezt elborult 
ész nélkül is ; hiszen ha igazat mond akkor, mikor 
azt állítja, hogy ő csak az igazságot szereti és aka r j a ; 
ha nem önbátorításként félelmetes rémképek ellen, 
hanem őszintén mondja , hogy elég hidegvérűséggel 
s félelem nélkül képes szembe nézni a kutatás ered-
ményeinek, legyenek azok igenlegesek vagy nemle-
gesek reá nézve: akkor harag, elfogultság, ellenséges 
szándék nélkül, szóval tisztán látó ésszel képes ezen 
munkához is hozzálátni. 

Ha rászánja magát ezen munkára , mit fog 
tapasztalni ? 

Először is azt, hogy ezen dogmák olyan igazsá-
gokat is tartalmaznak, melyekről a régi pogány 
görög vagy római bölcselők s irók is birtak legalább 
valamelyes, többé-kevésbbé tisztult fogalmakkal, me-
lyeknek forrásául a gondolkodó észl jelölik meg. 

Tapasztalni fogja azt is, hogy ezen dogmák olyan 
igazságokat is tartalmaznak, melyeket ha kérdés 
a lakjában intéz hozzájuk, irattekercseikben, vagy 
viasztábláikon felelet ezekre nincsen. Sőt még töb-
bet fog látni ; vannak kérdések, melyeket már a 
régiek is feszegettek, marad junk csak a görög filo-
zofusoknál ; s a kérdés kérdés maradt , bár legalább 
a csiráját elvetették, megérlelni nem tudták, de má-
sok sem utánuk. Ezer esztendők után is a kérdés 
ott van, a hol volt. Megoldotta mai napig valaki az 
anyag, erő mibenlétének kérdését? Megoldotta mai 
napig valaki a test és lélek összefüggése és egymásra 
hatása módjának s mibenlétének t i tkát? Megmagya-
rázta valaki maradékkérdés nélkül, hogyan alakul 
át az agy tekervényein s érzékeny pont ja in a külső 
anyagi, kiterjedéssel, súllyal biró világ szellemivé? 

A dogmák között azonban olyan igazságokat is 
fog találni, melyek még csirájukban sem lelhetők 
föl a dogmák talaján kívül. Az ó- és újkori és min-
denkori iilozofia oly sterilizáltnak mutatkozik velők 
szemben, hogy onnan való sarj adózásukat kizártnak 
kell tekintenie. 

oly könnyen leszámolni, mint a mithologiával, vagy 
a tömegfantázia termékeivel, vagy divatos babo-
nákkal. 

A mithologia erősen ethnografiai, klimatikus, 
kulturális hatások alatt áll. A négernek és eszkimó-
nak, tűzföldinek és görögnek mithologiái mégis csak 
erősen különböznek egymástól. A bálványimádó 
népeknek, legyenek akár civilizáltak, akár vadonban 
élő civilizálatlan törzsek, mithologiái a lapjukban kö-
zös tartalmat tüntetnek fel (a «nagy szellem», túl-
világ, túlvilági élet, szellemek, túlvilági ju ta lom és 
büntetés), de a fejlődésnek különféle menetét és kü-
lönböző fokát állítják elénk.1 

Ha szabad egy különös kifejezést használnunk, 
azt mondhatnók, hogy a mithologiákban az emberi-
ség ősi hagyományai mintegy denaturál t állapotban 
vannak előttünk. Van ugyanis bennük valami magja 
az igazságnak ; egymás közt megegyező alapfogal-
maik ugyanis részben olyanok, melyek az ész saját 
elveinek a lapján történő kutatások eredményeivel is 
megegyeznek (legfőbb lény, szellemiség fogalma, 
osztó igazság); mások pedig annyira állandók és 
a lapjukban megint annyira megegyezők egymás közt, 
hogy bár a puszta ész nem szolgálhat közös alapul, 
szükségképen valami közös forrást követelnek (egy 
volt boldogabb kor, az egész emberi nem vétkessé-
gének tudata, vízözön, kiengesztelő elégtétel). 

íme az az ősi örökség, ősi hagyomány, melyet 
az emberiség az ég minden tájára elvitt magával. 
A denaturálás abban van, hogy úgy a puszta ész 
Ítélete, valamint az a szükségképeni közös ős forrás 
részint eldurvulás, részint racionalisztikus tovább-
szövés vagy stilizálás folytán eredeti alapjukról el-
tolódtak s hamis i rányba tévedtek. Itt már határo-
zottan tetten lehet érni az embert, a mint eszes ter-
mészetéhez méltatlan gyászemlékeket állít. Ezekkel 
persze könnyű elbánni, hiszen kirí belőlük az em-
beri, ennek is árnyoldala, az ellenmondás, a magá-
ban lehetetlen, a meddőség. 

Hasonlóképen hiú és hiábavaló minden fárad-
ság, ha valaki a dogmákat a képzeletre, fantáziára 
akarná visszavinni. Ez is olyan kísérlet volna, mintha 
az üvegből vizet akarna facsarni. Czilek Balázs dr. 

Egy természetben három személy, egy személy , 
két természetben, látható anyag, bizonyos szavak, Jfofbauer SZ. JÇelemen Mária hitvalló élete 
"zeknek meghatározott módon való alkalmazása s « , •; r «... . . 
bből kifolyólag a dolgok való rendjében létező, f ° U inasaiban feltüntetve. (v.n.) 

ezel 
ebből 
maradandó , de láthatatlan eredmény és még sok 
más mind olyan dolgok, melyeknek megtalálásához 
a filozófiának összes felszerelései teljesen aránytala-
nok s elégtelenek. 

Az egész, a mit a filozofia ad, annyiból áll, hogy 
lehetségessé teszi ezen igazságoknak emberi nyelvbe 
való öltöztetését. Természet, személy, anyag, alak, 
ok, eredmény stb. fogalmai a filozófiából ismeretesek. 

A hitetlennek még egy kemény dolgot kell meg-
állapítania, azt t. i., hogy ezen dogmákkal nem lehet 

De lássuk már most a varsói örökmissziós apos-
tolság ellen elkövetett napoleoni szabadkőműves 
gyilkosságot magát. 

Mikor vihar készül, titokszerű csend borul a 
természetre. E titokszerű csendnek méhében fogam-
zik meg a vihar. Még fényesen ragyogott St. Bennó 
és az örökmissziós varsói pasztoráció felett a Nap, 

1 Ferdinand Stiefelhagen : Theologie des Heidenthums. 
Kegensburg. G. .loseph Manz. 1858. 
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mikor szentünk már előre látta, hogy nagy vihar 
lesz.1 Van a római Propaganda levéltárában2 a bécsi 
nunt ia turának egy titkos jegyzéke, mely a Propaganda 
biboros prefektusához átteszi Hofbauer atyának 1802. 
aug. 14-én Varsóból kelt levelét, amely megerősíti 
azt, amiről szentünk m á r előbb (jún. 30-án) írt a 
bécsi nuntiusnak, t. i., hogy Varsóban sajátságosan 
«gyilkosmérgű titkos társaság» alakult, amelynek pap 
tagjai is vannak.3 

Napoleon, vagyis a f rancia forradalom katonái-
val mérhetetlen erkölcsi romlás tartotta bevonulását 
Varsóba. Az otthoni voltairianusok és i l luminatusok 
mérges fájába még mérgezőbb anyag, a vért szagolt 
f rancia forradalmárok virus-sza oltódott be. A varsói 
redemtorista atyák helyzete pokolivá kezdett válni. 
Gúny versek jelentek meg ellenök, színházakban csúf-
ság tárgyává tették őket, ha kimentek a házból, fel-
bérelt csőcselék agyba-főbe verte őket; Blumenau 
atyát, a legtúzesebb szónokot, lelövéssel fenyegették, 
gyóntatás, beteglátogatás cimén kicsalták az atyákat 
két óra járásnyira is s olt azután gyalázatos kínzá-
soknak vetették alá. A rendház ál landóan kémek 
leselkedésének volt kitéve. Van szentünknek egy nyi-
latkozata, mely a boldoggá-avatás aktái közé is be-
került,4 ahol magáról szórói-szóra ezt m o n d j a : «Nincs 
ember, aki tudná a szenvedéseket, melyeket ő Len-
gyelországban volt kénytelen szenvedni, csak az 
utolsó ítélet nap ján fognak azok kiderülni».6 

1 Hogy szentünk nem nélkülözte a rendes előrelátás 
legmagasabb fokán felül a vízió rendkívüli isteni kegyelmét 
sem, az többszörösen bebizonyosodott dolog. Majd látni fo-
gunk néhány esetet alább. 

2 Pol. et Ruth. 1800-1S10. vol. 1. 
3 Sabelli elbeszélése szerint egy úrhölgy egy varsói 

papot stipendiummal misemondásra kért fel St. Bennóban. 
A pap erre ezt felelte: Nyeljen el a föld, ha St. Bennóba 
lábamat beteszem. Az úrhölgy tovább könyörgött és a stipen-
diumot is nagy összegre emelte fel. Végre a pap engedett. 
De mi történt? A kolostorhoz vezető utolsó utcában az illető 
pap összerogyott és meghalt. Szélütés érte. Innerkofller, 297.1. 

Az egyház ellenségeivel tartó papokról mondja szent 
Beda, hogy azok bűnük következményéül, az egyház ellen-
ségeinek megaláztatásában is, előbb-utóbb részesülni kényte-
lenek kétségtelenül. «Si vos, per quos condiendi sunt populi. 
propter metum persecutionum, aut terrorem (vagy a világ-
gal való pajtásos barátkozás kedvéért) amiseritis regna 
coclorum, extra Eeclesiam positi, (excommunieatio nélkül is 
kiesnek az egyházból és) inimicorum opprobria sustinctis, 
non dubium». Horn, in Evang. «Vos estis sal terrae". In 
Officio diei festi S. Bedae Ven. Doctoris, Lect. VII. 

4 Summarium de virtutibus Vener. P. Clein. Hofbauer, 
1873. p. 272. 

5 A bécsi orsolyák sekrestyéjében van szentünknek egy 
arcképe. Egyszer egy lengyel arisztokrata család szolgája 
került a sekrestyébe. Megpillantván szentünk arcképét, a 
templomszolgának ezt mondotta el : «Ezt (szentünk arcké-
pére mutatva) én is ismertem ; szent ember volt. Lengyel-
országban ő végtelen sokat szenvedett, mert fötdalatti, igen 
nedves börtönbe dobták s kezén-lábán megkötözték, úgy, 
hogy a rajta átmászkáló békáktól sem védhette magát. Az én 
grófném közbenjárására kapta vissza szabadságát». Innerkofler, 
279. 1. 

Mielőtt az intézetre az erőszakos feloszlatás, ösz-
szes hallatlanul durva körülményeivel, tényleg be-
következett, szentünket és intézetét más igen érzé-
keny veszteség érte. Meghalt szentünk lelkének a 
fele, Hühl Tádé atya, az intézet szemefénye, védő-
angyala, «édesanyja», ahogy az elhunytat mindenki 
nevezte, a hat nyelven beszélő lelki atya, ki mint 
gyóntatóatya és lelki vezér, papokban és főpapok-
ban, magasrangú világiakban, férfiakban, katonákban, 
nőkben fáradhatat lanul ápolta és gondozta a vallá-
sos szellemet, a hitnek rendíthetetlen bátorságát. S a 
fájdalmat e férfiúnak elvesztése felett fokozta az a 
körülmény, hogy halála előtt ő is élete, illetve testi 
épsége ellen elkövetett, gyalázatos merényletnek volt 
az áldozata,1 mely bánta lmazásnak következtében 
többé egészségét vissza sem nyerhette, mert hirtele-
nül elragadta őt a napoleoni hadsereg olasz kato-
náinak sorában dúlt hagymáz, akiknek mint olaszul 
legjobban tudó lelkiatya — főpásztori felhívásra — 
gondozására sietett. Ez a fá jdalmas haláleset 1807. 
júl. 4-én következett be. Szentünk maga ápolta leg-
meghittebb baj társát s imák és könyek között maga 
csukta le az elhunytnak szemeit. Ivét dolog vigasz-
talta ebben a megrendítő csapásban szentünket és 
társait : hogy aki a szeretetnek ily hősien esett áldo-
zatul, bizonyára elnyerte ju ta lmát az Istennél; azután 
olyan temetést és gyászt, aminőben Varsó Hiibl atya 
porhüvelyét részesítette, Lengyelország fővárosa aligha 
látott többet. 

A halál hire villámgyorsan terjedt el — írja a 
szemtanú Sabelli atya — a városban. Az érsek, 
(Lengyelország prímása, a gnesen-poseni érsek, aki 

1 Hintó állt meg a redemtoristák háza előtt. Két úr volt 
benne. Az egyik kiszállt belőle. Bement és arra kérte Hübl 
atyát : egy lengyel úrhölgy gyónó leánya kéreti, beteg, lássa 
el a szentségekkel. Alig kogy Hübl atya beült a kocsiba, az 
egyik úr összekötözte a kezét, a másik kendőt kötött a sze-
mére. így hajtottak Varsó utcáin keresztül-kasul, ki a város-
ból. Ott egy parasztház előtt megálltak. Beteg úrnőről szó 
sem volt, hanem több úr volt jelen livrés inasokkal. Előkelő 
urak voltak, kik nekiestek a védtelen papnak és azt az ígé-
retet akarták tőle kicsikarni, hogy megnevezett nőket többé 
nem fog gyóntatni. A szidalmazott szerzetes tántoríthatat-
lan maradt. Erre leteperték őt, ruháit róla leszaggatták és 
botokkal agyba-főbe verték, úgy, hogy több sebből vérzett. 
Ha önök nem szűnnek meg asszonyainkat és leányainkat 
félrevezetni, így fogunk elbánni mindnyájukkal. Meg fogjuk 
tudni őket önöktői szabadítani». Sem a kínzás, sem a fenye-
getés nem használt semmit. A bántalmazott vértanú az 
iszonyú fájdalmak alatt csak fel-felszisszent, de nem szólt 
egy szót sem. Hóhérai látván, hogy semmire sem mennek 
vele, bekötött szemekkel újrá kocsiba tetették őt és haza-
vitették, ahova félholtan érkezett meg1. Szenvedése könnyeket 
sajtolt ki rendtársai lelkéből s a rögtön összehívott orvosok 
borzalommal végezték a vizsgálatot. A bántalmazott csak 
szentünknek beszélte el az esetet. Mások előtt a személyek-
ről mélyen hallgatott. Hős volt a szenvedésben, hős volt 
a megbocsátásban, hős volt a lelkek iránt való, csak a lel-
kek üdvét áhító szeretetben : Hofbauernek a hősiségben méltó 
társa. V. ö. Innerkofler, 301. 1. 
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Varsóban püspök volt)1 és a segédpüspök voltak az 
elsők, akik a halálesetről személyesen akartak meg-
győződni. A varsói férfiszerzetes rendek (14 volt) 
főnökei vették át a temetés rendezését. Az érsek, aki 
az elhunytat rendkívül nagyrabecsülte, elrendelte, 
hogy minden templomban há rom napon át fél-fél 
óráig szóljanak a gyász egyetemességének jelentésére 
a harangok. 83 templom harangzúgása töltötte be a 
kitűzött időben a levegőt. Az érsek vette át a teme-
tés főrendezését. Az ő rendeletére székesegyházi sek-
restyések vonták be St. Bennó templomát fekete 
posztóval, ugyanő függesztette fel St. Bennóban az 
örökmissziót a gyász három napjára. Két óra alatt 
ötszáz 4—5 fontos gyertyát küldött össze a hivek 
kegyelete, azzal a kívánsággal, hogy valamennyit a 
ravatal mellett égessék el. A szerzetes rendek egy-
mást óráról-órára felváltva végezték a halott-zsolozs-
mát a gyászba borult templomban, reggeltől estig. 
Kocsi kocsit ért a templom előtt, Varsó előkelőségei 
nejeikkel óhajtották lelkiatyjuk arcát utoljára látni. 
A város polgársága és népe fá jdalmas nyilatkozatok-
kal vett részt a közös gyászban. Elképzelhetni ezek 
után, milyen volt maga a temetés. A redemtorista 
atyáknak egy kra jcár költségükbe sem került az 
egész.2 Mindezt azért szőttük be Hofbauer atya éle-
tébe, hogy feltüntessük Varsó és Lengyelország jobbjai 
és népe mily nagyrabecsülték szentünk és társainak 
önzetlen, hősi apostolkodását. 

Ez a haláleset, melyet még jobban súlyosított 
az, hogy a hagymáz a rendházban továbbharapód-
zott és még két más érdemes atyát ragadott el, az 
ő megrendítő keserveivel, szentünk lelkére nézve elő-
készítésül szolgált a végső csapás elviselésére.3 «Védő-
paizsunk — így szólt rendtársaihoz egyik gyászoló 
szózatában — széttörött. Isten tudja, mi fog reánk 
következni». Balsejtelmek kezdték lelkét erősen ostro-
molni. Nemsokára u jabb megrendítő jelt is kapott 
az égből, hogy a legrosszabbra legyen elkészülve. 

Időközben Napoleon Poroszországot és Orosz-

1 A varsói püspökséget csak 1817. márc. 12-én emelte 
VII. Pius érseki rangra. Akkor már varsó orosz, Gnesen és 
Posen pedig porosz hatalom alatt volt. Hergenröther, Kircheng., 
3. III. 887. 

2 A szemtanú Sabelli atya nyomán. Innerkofter, 303. 
s. k. 1. 

3 «Dieser Todesfall — olvassuk Innerkoflernél — schien 
das Isaakopfer für die Seele des Heiligen zu sein. Ein in 
der Heiligenlegende fast beispielloser Freundschaftsbund 
hatte seit schier 25 Jahren die beiden Männer verbunden. 
Freud und Leid, Arbeiten, Reisen, alles hatten sie redlich 
miteinander geteilt. Plötzlich hatte nun der Herr diesen 
Bund zertrennt. Der Heilige litt Unsägliches.» Maga szentünk 
írta Olaszországba egy olasz jó emberének : «Megadom ma-
gam az Isten akaratának és erősen felteszem, hogy nem aka-
rok mást, mint amit az Isten akar ; és mégis meg kell valla-
nom, hogy az ő (HiibtJ halála óta többé boldog órám nem 
volt. Ö természetesen semmit sem vesztett, ámde mi, mi 
sokat, sokat vesztettünk». Innerkofler, 304—305 1. 

országot a tilsiti békekötésre kényszerítette. Az eddig 
Porosz-Lengyelországot Varsó fővárossal Varsói Her-
cegség cimen alkotmányos országnak jelentette ki és 
azt Frigyes Ágost szász királyra bizta, aki korának 
egyik legnemesebb gondolkodású uralkodója volt s 
aki szentünket már Drezdából személyesen ismerte. 
A katholikus királyi udvar és St. Bennó között oly 
benső viszony fejlődött ki most, hogy a király és 
királyné gyóntatói gyakran felkeresték szentünket és 
az ő templomában végeztek nagymiséket. Ekkor 
szentünknek Blasucci rendfőnökhöz 1808. jan. 9-én 
intézett levele szerint, a St. Bennóban átlag minden 
mise alatt 100 áldozó is volt egyszerre, 1807-ben pe-
dig, egész éven át, 104.000-re rúgott a szentáldozá-
sok száma. «Több is lett volna — írta szentünk — 
ha mindenkinek eleget tehettünk volna és a templom 
befogadhatta volna». Mintegy dicsekedve, örömmel 
hirdeti szentünk Giattini rendi prokurá tornak Ró-
m á b a : «Pitim habemus Archiepiscopum1 et Regem». 

Már akkor kicsinált dolog volt, melyen sem a 
király, sem a főpásztor nem változtathatott, hogy a 
redemtoris táknak Varsóból pusztulniok kell. Miért? 
Mert, amint az összeesküvés feje, az ország belügy-
minisztere, az istentelenségéről és testi rútságáról 
hires Luszcendski egyik bará t jának a merénylet előtt 
hat héttel elmondotta, a bennoniták a növekvő rom-
lás közben a gonoszságnak békét nem hagytak és a 
bűnöket fokozódó buzgósággal ostromolták.2 

Szálka voltak a szabadkőművesek szemében. 
Botrány kellett csak, hogy beléjük lehessen kötni 

s az óhajtott s talán előre kieszelt botrányt 1808. 
ápril. 18-án megcsinálta két francia katonatiszt a 
bennoniták templomában. Egyikük polgári ruhába 
öltözötten, két lengyel nő, anya és leánya társasá-
gában jelent meg a nagyszombat esti fel támadás 
ünnepélyén. Oly botrányosan viselkedett a polgári 
ruhába öltözött francia katonatiszt a templomban, 
hogy egy szerzetes kénytelen volt őt tisztességre 

1 A gneseni érsek akkor Raczynski volt, Jézus-társasági 
atya vala, szentünk buzgó jóakarója s védője, aki később, 
mikor a pápa Jézus-társaságát visszaállította, visszatért a 
rendbe. «Scheinbar stand die Sache des Heiligen (jetzt) sehr 
gut — irja Innerkofler 317. 1. Die geheimen Gesellschaften 
verfolgten zwar ihn und die Seinen, aber ausser verschiede-
nen Quälereien konnten sie, so möchte man meinen, nichts 
ausrichten. Das Volk hielt trotz der Flugschriften, Theater 
Beschimpfungen etc. zu Sankt Benno. Das zeigte die dortige, 
fortwährende Mission ; das zeigte zumal das Leichenbegäng-
nis des P. Hübl. Und noch nie war die oberste geistliche 
und weltliche Gewalt dem Heiligen so günstig gewesen ; der 
unmittelbare Leiter der Diözese war sogar sein persönlicher 
Freund, und der König hatte gleichfalls ihn schätzen und 
lieben gelernt. Die militärische Besetzung des Herzogtums 
leitete, das Oberhaupt also der Franzosen in Polen war 
Dawout, ein edler, gerechter Mann, der selbst in Kriegszei-
ten gute Mannszucht hielt». És a vihar mégis épen ekkor 
tört ki. 

2 Raczynski érsek jelentése, Lubienski, Apostol War-
szandy c. könyvében, 171. 1. 
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figyelmeztetni. Több se kellett a franciának. Elrohant 
és egy másik tiszttársával érkezett vissza, mindaket ten 
polgári ruhában . A nép m á r kimenőben volt. Ók a 
sekrestyén át tolakodva és iitlegeket osztogatva igye-
keztek a templomba. Egy lengyel férfiút arcul is 
ütöttek. Erre lengyel férfiak megragadták őket és a 
sekrestyén át kivitték a szabadba és kölcsönös vere-
kedésben természetesen megverték. Ekkor egy len-
gyel katonatiszt egyenruhában jelent meg a helyszí-
nén s kardjával nekiesett a népnek és ütlegelni 
kezdte. A szerzetesek részéről Jer tersheim rektor igye-
kezett a rendet helyreállítani. A lengyel tisztnek 
megmagyarázta, hogy mi történt. Már-már helyre is 
állott volna a rend, mikor az egyik francia tiszt 
nekirontott a rektornak s öklével fejbeverte. Ezalatt 
a másik francia tiszt katonaőrséget hozott és a sek-
restyében verni kezdték az ottlevő atyákat és laikus 
testvéreket. Végre a lengyel tisztnek sikerült lecsil-
lapítani a felhevült kedélyeket. A franciák elmentek. 
A redemtoristák rémületben maradtak. A lengyel 
tiszt igyekezett őket is megnyugtatni és azt m o n d t a : 
legyenek nyugodtak, csukják be a templomot, hogy 
a francia tisztek, kik bizonyára részegek voltak, vissza 
ne térhessenek garázdálkodni. Maga a lengyel tiszt 
az ó-városból őrséget küldött további zavargások 
esetére. Megjelent maga a térparancsnok is és vigasz-
talta az atyákat.1 

A kívánt, talán előre kicsinált botrány megvolt. 
A redemtoris tákba be lehetett kötni. Másnap, húsvét 
napján, az ország vallásügyi minisztere átírt az egy-
házmegye helyettes kormányzójához s az «atyák eré-
lyes megbüntetését» követelte. Hiába fejtette ki Jesters-
he im házfőnök védőiratában, hogy «a polgári és 
katonai hatóságok akadályozzák meg, hogy tem-
plomba, mely egyedül Isten dicsőségének van szen-
telve, oly személyek tolakodjanak be, kik a szem és 
test bűnös kívánságait vagy az élet kevélységét kí-
vánják csupán kielégíteni».2 Nem használt semmit. 
A báránynak a farkas ítélőszéke előtt vesztenie kel-
lett. Ott volt a király. Ámde ez becsületes, jó ember 
volt, a bennoni ták barát ja . Öt tehát az egyház össze-
esküdt titkos ellenségei elkerülték. Neki estek Dovout 
marsallnak. Ez nem tudta, hogy mit tegyen. Irt 
Napoleonnak, kinek felpaprikázásáról az alattomos 
gonosztevők bizonyára szintén előre gondoskodtak. 
Ez 1808. május 25-én megírta Bayonneból a m á r 
idézett fennhéjázó rendeletét a «Varsóban letelepedett 
szerzetesek kiűzéséről», kijelentve, hogy «már meg-
felelő lépéseket tett a szász királynál». Ami azt je-
lentette, hogy Frigyes Ágostnak, hacsak Napoleon 
haragját nem akarta magára zúdítani, a bennoni-
ták kiűzéséről tudtán kívül készített és elébe terjesz-
tett rendeletet alá kellett jegyeznie. 

Breznay Béla dr. 

1 Innerkofler, 318—320. 1. 
2 Lubienski, 175. 1. 

"Egy fejezet a kegyelmi élet lélektanából. 
(u.) 

Ha a természetes és természetfölötti erények 
tei'mészete ennyire különbözik egymástól, a természet-
fölötti belénk öntött erény semmiképen sem pótol-
hat ja a természetes, szerzett erényt. Mindegyik meg-
szerzésének más és más módja van és bármelyik 
elhanyagolása a lelki élet kárával jár . 

A természetfölötti erényeknek legbővebben csör-
gedező forrása a szentségekben van. így az érvényes 
gyónásban az ember megkapja vagy gyarapítja az 
összes természetfölötti erényeket: az engedetlen az 
engedelmességet, a tisztátalan a tisztaságot, az 
iszákos a mértékletességet. De azért a gyónó most 
még nem válik engedelmessé, tisztává, mértékletessé, 
ezeknek a gyakorlása ezentúl sem lesz neki könnyű, 
hanem küzdelmes marad mindaddig, míg hosszas 
gyakorlás által a megfelelő készséget, a természetes 
erényt is meg nem szerezte. A készség, a természetes 
erény egyedül ismételt cselekvés által gyarapítható. 
Ha valaki a gyónás u tán az engedelmességet, tiszta-
ságot, mértékletességet ál landóan gyakorolja, lassan-
kint megszerzi magának a természetes erényt is és 
ez lesz a gyónásban szerzett természetfölötti erény-
nyel együtt a teljes erény. Ha azonban később ezek 
gyakorlását elhanyagolja, a természetes erény az 
élet általános törvényei szerint fogyni kezd és meg 
is szűnik. 

A természetfölötti erény csak a megszentelő 
malaszt növekedésével gyarapszik, de annak gyara-
podásával, ha csak nincs állandó gyakorlattal össze-
kötve, nem gyarapszik egyúttal a természetes erény 
is. Megtörténhetik, hogy valakiben gyarapszik a ke-
gyelmi élet, de nem gyarapodnak a természetes 
erények, az ügyesség, készség, meggyőződés. így 
lá thatunk eseteket, hogy valaki szeminár iumban vagy 
szerzetben éveken át kegyelmi életet élt, de a mint 
onnét kilép, erő hi ján összeroskad, indifferens, bűnös 
életet folytat, ha a szemináriumban, szerzetben egy-
oldalúan csak a természetfölötti erényeket fejlesz-
tették, a természetesek kifejlesztésére nem gondoltak. 
Igazi keresztény csak az, a ki egész ember is ; a 
a kegyelemből él, de emberi erőit teljesen meg-
feszíti. 

A kegyelemnek és az erénynek egyoldalú föl-
fogása nagyon érezteti magát a szentségeknél és hibás 
gyakorlatra vezet. 

A szentségben a szentségi malasztot ex opere 
operato kapjuk, azaz a malasztnak nem az ember 
érdeme, hanem maga a szentség az oka, mint a 
forrás a vizet, úgy szolgáltatja a szentség a malasztot, 
csak meríteni kell belőle. 

Bár a szentség a malasztot nélkülünk hozza 
létre, az mégis mibennünk jön létre, nekünk kell 
azt befogadni és a befogadás foka tőlünk függ. 
A föld több vagy kevesebb vizet nyel el aszerint, 
amint agyagos, sziklás vagy homokos, és a befoga-
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dott vizet a különböző talajnemek hosszabb vagy 
rövidebb ideig tar t ják meg. A szentségből is egyik 
ember többet, a másik kevesebbet merí t és a be-
fogadott malasztot egyik jobban megfogja, mint a 
másik.1 Azért nagy hiba a szentségeknél a dispo-
ziciót elhanyagolni, és nem lehet sok kegyelmet, 
nagy hatást várni akkor, ha valaki a szentsége-
ket gyakran, de gyarló dispozicióval veszi föl.2 

Mit kapunk a szentségből ex opere opera to? 
Az u. n. szentségi malasztot, a gratia sacramentalist. 
Miben áll ez? A megszentelő malaszt beöntésében 
vagy gyarapításában, a természetfölötti erényekben, 
a Szentlélek a jándékaiban és a jogosultságban a később 
szükséges segítő malasztokhoz. Ez mind megannyi 
természetfölötti minőség. Gyarapít ják-e bennünk a 
szentségek a természetes erényeket i s? 

A szentségi kegyelmet megkapja minden csecsemő, 
mikor megkeresztelik vagy megbérmálják. Tudjuk, 
hogy a XI. századig a csecsemőket a keresztség után az 
oltáriszentségben is részesítették; az ilyen csecsemő 
abból is kapott szentségi kegyelmet.3 Ha egy felnőtt 
veszi föl ezeket a szentségeket, mindezt a kegyelmet 
megkapja, még pedig sokkal nagyobb mértékben, 
mert jobb dispoziciója van. De a felnőtt, a ki a szent-
ségeket buzgón veszi föl, egészen másféle kegyel-
meket is kap, aminőket a csecsemő egyáltalán nem 
is kaphat . Gondoljunk az «Aranyveder» szerzőjének 
keresztségére. Nála azon a kegyelmen kívül, a mely 
a keresztségben mindenki lelkébe, csecsemőébe és 
felnőttébe egyaránt száll láthatatlan uton,4 az, a mit 
a keresztelésnél látott, hallott, a gyertya, a kenet, a 
viz, az exorcizmus, a hiszekegy, a miatyánk mélyen-
járó gondolatokat és az egész lelket mozgásba hozó 
érzelmeket és elhatározásokat érlelt. Ezek a gon-
dolatok és érzelmek természetfölöttiek, tehát malaszt 
jellegével bírnak. De ezek a szentségnek nem belső, 
lényeges hatásai, mert nem mindenkinél vannak 
meg, a ki a szentséget haszonnal veszi föl. Ezek 
a szentség külső hatásai, nevezzük gratia externa-
nak, a melyet a szentség nem ex opere operato, 
hanem lélektani úton hoz létre. Mondhatjuk, hogy 
ezeket nem a szentség önti a lélekbe, hanem a lélek 
szívja ki a szentségből.5 

Eszerint a szentségekből kétféle kegyelmeket 
k a p u n k : 1. a szentségi kegyelmet ex opere opera to; 
ez a szentség lényeges hatása, a melynek a dispozicio 
minősége szerint különböző fokai lehetnek; 2. a 
szentség kiszolgáltatásakor lélektani úton közölt 

1 Conc. Trid. s. VI. cap. 7. 
3 1. Schennann : A gyakori és naponkénti sz. áldozás. 3. §. 
8 Conc. Trid. s. XXI. cap. 4. 1. Pohle : Lehrbuch der 

Dogmatik. III. 300. 1. 
i Ján. 3. 8. 
5 Míg az ex opere operato adott kegyelmekre causalitas 

moralist valljuk, ezekre a lélektani úton közölt kegyelmekre 
elfogadhatjuk a causalitas physicat. 

kegyelmet, a mi a szentségnek nem lényeges hatása 
és a fölvevőnek elmélyedésétől, odaadásától függ. 

A dogmatikusok a szentség hatásairól szólva 
rendszerint csak a lényeges szentségi malasztról 
beszélnek, míg az aszketikus irók főkép a szentségek 
lélektani hatását emelik ki. A dogmatikusok azért 
beszélnek főkép a szentségi malasztról, mert ez a 
szentségnek lényeges hatása, ex ojiere operato, a mit 
a szentség mindig létre hoz. Maga a trienti zsinat 
is1 csak ezzel foglalkozik, ezt definiálja, a lélektani 
hatást ellenben csak feltételezi, azért, mert a refor-
mátorok csak a szentségeknek ex opere operato 
hatását tagadták, a lélektani hatást ellenben nem. 
Nézzük ezt a kétíele hatást a két leggyakoribb szent-
ségnél. 

A penitenciatartds lényeges eredménye a trienti 
zsinat szerint : reconciliatio cum Deo.2 A megbékelés 
Istennel a bűnök megbocsátásában áll, ez pedig 
a megszentelő malaszt beöntése által történik. A meg-
szentelő malaszttal együtt kapjuk a természetfölötti 
erényeket, jogot a segítő malasztokra és legalább 
részben elengedtetnek a büntetések. 

Ki van-e ezzel merítve a szentség ha tása? Maga 
a trienti zsinat is mondja , hogy ha valaki nagy buz-
gósággal já ru l ehhez a szentséghez, még más gyü-
mölcsei is vannak : in terdum in viris piis et cum 
devotione hoc sacramentum percipientibus consci-
entiae pax ac serenitas cum vehementi spiritus con-
solatione consequi sólet.3 Az aszketikus írók meg 
épen kifogyhatatlanok a gyónás áldásainak felsoro-
lásában, nem csak a bűnöket törli el, hanem a szív 
rossz hajlandóságait is megjavítja. így Szal. szent 
Ferenc : «Ha még oly gyenge is a bánat, mihelyt 
igazi, elégséges arra, hogy lelkünket megtisztítsa a 
bűntől, különösen, lia a szentség ereje istápolja. De 
lia a bánat heves és igen mély, akkor a szivet még 
a rossz hajlandóságoktól is megtisztítja, melyek a 
bűnből erednek.» Philothea I. VIII. 

Hogyan tisztul meg a lélek a gyónásban termé-
szetes rossz ha j lamai tó l? Erre nein elég egyoldalúan 
a természetfölötti erényeket gyarapítani, hanem a 
természetes erényeket is erőhöz kell juttatni. IIa egy 
kapzsi zsidó megkeresztelkedik, az továbbra is kapzsi 
marad, ha csak arról lassankint le nem szokik. Egy 
mérges természetű fiú a bérmálás után is mérges 
marad. Egy perdita, ha meggyónik is, telve marad 
tisztátalansággal, a mitől a Jó pásztor intézetben 
csak évek hosszú munkájáva l tudják megszabadí-
tani. Egy szóval a lélek hibáit a beöntött természet-
fölötti erények nem szüntetik meg; a vétkes meg-
szokás helyébe a szentség ex opere operato nem ad 
megfelelő jó szokást, természetes erényt. 

Azonban igen sokat tesz ebben az i rányban a 

i Sess. VII. can. 5. 6., 1. Pohle L m. III. 65. 1. 
3 Sess. XIV. cap. 3. 
3 Sess. XIV. cap. 3. 
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szentség lélektani hatása. A ki jól, elmélyedve gyónik, 
az opus operatumon kívül : 1. megismeri magát. 
A gnoti seauton már régi bölcseség és az első lépés 
a javulásra. Az ember megismeri hajlamait , azok 
gyökereit, a rá váró veszedelmeket, alázatosabb, vi-
gyázalosabb lesz. így már tud előbbre menni. 
2. A bánat lélektani uton regenerálja az akaratot, 
görbeségeit kiegyenesíti. Az ismétlődő, mély bánat a 
puha akaratot megacélozza. Ez a legjobb Willens-
gymnastik, a mit az u jabb pedagógia annyira sürget, 
így lesz a gyónás a beteg akarat gyógypedagógiájá-
nak és therapiá jának legfőbb eszköze. 3. Maga a 
gyónás véget vet a lélek beteges zárkózottságának, 
napsugarat, friss levegőt visz oda, a hol eddig csak 
penész virágzott. Megszünteti a lélek kétéletűségét, 
lehetetlenné teszi a bűnös ha j lam elrejtőzését, hogy 
magát a léleknek valamely zugában észrevétlenül 
meghúzza. 4. A lelkiatya vezetése neveli a lelkiis-
meretet és segít leküzdeni az önzést. 

Mekkora lélektani erő van a gyónásban ! Fokról-
fokra erősödnek bennünk a természetes erények, el-
foglalják a lélek rossz haj lamainak helyét. Természe-
tesen annál nagyobb a gyónásnak ez a hatása, men-
nél öntudatosabban, mennél nagyobb elmélyedéssel, 
egyenességgel és bánattal végezzük. így változik át 
az ember a gyónásban : nem lesz egy csapásra az 
absolutio által az ördögből angyal, hanem sok jó, 
mély gyónás és kitartó küzdelem által azzá lehet. 

Nézzük az oltáriszentséget. Az oltáriszentség 
gyümölcsei : 1. növeli bennünk a megszentelő ma-
lasztot, 2. eltörli a bocsánatos bűnöket, 3. záloga az 
örök boldogságnak és a dicsőséges feltámadásnak. 
Ezek a szent áldozásnak a lényeges szentségi hatásai. 

Ezen kívül a florenci zsinat még egy nagy ha-
tását ismeri a szentségnek: adunat io hominis ad 
Christum,1 a léleknek szerető ölelkezése Krisztussal.2 

Ehhez az ölelkezéshez kettő szükséges: Krisztus ré-
széről, hogy ő közeledjék a lélekhez, azt, mint a sza-
maria i asszonyt, a kegyelem átélésére biztassa3 és az 
ölelés viszonzására felszólítsa ; a mi részünkről, hogy 
a közeledést viszonozzuk, a leereszkedő Istenhez föl-
emelkedni törekedjünk, mint ő m o n d j a : ti marad-
jatok énbennem és én tibennetek.4 

Itt nem pusztán arról a fizikai egyesülésről van 
szó, a mely az áldozás alkalmával feltétlen létre jön, 
akkor is, ha egy öntudatlan csecsemő vagy beteg 
áldoz, hanem a lélek misztikus egyesüléséről Krisz-
tussal. Ez az egyesülés Krisztus részéről ex opere 
operato, a mi részünkről azonban ex opere ope-
rands, lélektani uton jön létre. A feléje közeledő 
Krisztust a léleknek át kell fogni karjaival, belemé-
lyeszteni gondolatait, átérezni a pillanat nagyságát, 

1 Denzinger: Enchiridion u. 593. 
3 Ezt Pohle i. m. Liebesunionak nevezi. III. 291. 1. 
3 Si scires donum Dei. Ján. 4. 10. 
* Ján. 6. 57 ; 15. 4. 

boldogságát és egész szivével hozzá tapadni drága 
vendégéhez. 

A Krisztussal egyesülésnek ebben a lélektani 
oldalában van a szent áldozás nagy ereje, a miben 
más szentségektől szemmel láthatólag különbözik. 
Hogyan hat a szentségi processio Lourdesben, mikor 
a szegény, beteg hivő szemével látja a betegek gyó-
gyítóját magához közeledni I Ugyanaz a szent ál-
dozásnak lélektani hatása. Mikor benne részesedünk, 
szeretetét tapasztaljuk, növekszik bennünk a hűség, 
ragaszkodás, szeretet. Mennyi erőt ad ez a találkozás 
Krisztussal, mekkora áldozatra lelkesít! ösztönöz a 
szív tisztántartására, őriz a bűntől. A gyakori talál-
kozás hatása alatt felcsap a szeretet lángja, megvál-
tozik az ember gondolkodása, lelkülete, cselekvése, 
kiforgatja az önzésből és ennek a hatása alatt az 
ember Isten akaratát és dicsőgét minden más fölé 
helyezi. 

így gyarapszik bennünk az áldozás, különösen 
a gyakori áldozás hatása alatt nemcsak a természet-
fölöttiség, a habitus infusae, hanem a természetes 
erények is, az erényes élet könnyűvé, lendületessé 
válik. 

íme itt van megint a lélektani hatás. A lelket 
csak az az áldozás változtatja meg, a mely nem egy-
oldalúan a természetfölötti hatásra néz ex opere 
operato, hanem az, a mely a mellett a lélektani, 
hogy ügy mondjam, a természetes momentumot sem 
hanyagolja el. Tehát ne úgy sürgessük a gyakori 
áldozást, mintha az magától, mechanikus uton, mint 
egy bevett orvosság gyógyítaná, változtatná, neme-
sítené a lelket. Nekünk papoknak, a lkalmunk van 
önmagunkon tapasztalni, hogy a mindennapi szent-
mise mechanice, automatice nem szentel meg minket. 
Legyen az áldozás mennél gyakoribb, de mennél 
öntudatosabb ; mennél tevékenyebb része van benne 
a léleknek, annál jobb. 

A Sacra Tridentina Synodus dekretuma alapján 
állva tanítsuk, hogy a gyakori áldozáshoz nem kell 
valami különös tökéletesség, sőt, hogy a mindennapi 
áldozáshoz nem kell nagyobb dispozició, mint a 
heti vagy havi áldozáshoz, de ugyanannak a dekré-
tumnak alapján sürgetni kell, hogy mindenki 
csak recta piaque mente áldozzék. Enélkül az ön-
tudatos diszpozíció nélkül a leggyakoribb szentáldozás 
sem vezet igazi jámborságra . Helytelen irány az, a 
mely a gyónást és az áhítatot, a mellyel valaki ál-
dozik, másodrendű dolognak nézi és csak az áldozás 
számára néz. 

Pseudo-ascesis volna egyoldalúan csak a belénk 
öntött malaszt növekedését nézni. A malasztnak 
növekedni kell a lélekben, de a léleknek is kell 
növekednie, hogy lépést tartson a malaszt növeke-
désével. Gyermeknek rosszul áll a felnőtt ember 
ruhája , a lélek, mely in natural ibus el van maradva, 
nem bír ja el az előrehaladottabb állapot kegyelmét. 
IIa az ojtóág növekszik, az alanynak is növekednie 
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kell. Egy kis fa hozhat sok virágot, de sok gyü-
mölcsöt nem tud érlelni, mert nem győzi tápláló 
nedvvel. A kis lélek is telve lehet malaszttal, úgy 
mint a karácsonyfa diszitéssel, de azon egészséges 
természetfölötti élet nem fejlődhetik. A malaszt az 
Isten ajándéka, de a természeten épiil föl, annak a 
koronája, csak erős természetből tud a malaszt 
nagyot nevelni. 

A lelki élet nemcsak hogy nem kivánja a természet 
elhanyagolását, hanem egyenesen sürgeti a termé-
szetes képességek ápolását. A kegyelemmel csak a 
természetellenes ellenkezik, nem a természet, a ter-
mészetnek csak vad hajtásait kell lenyesegetni, maga 
a kegyelem élete mindig a természeten épül föl. 

A kereszténynek nem kell természetét, tempe-
ramentumát kiirtani, sem megváltoztatni, csak a 
salaktól megtisztítani, azután lehetőleg fejleszteni és 
a kegyelemmel megszentelni. A sanguinikus Péter, 
a cholerikus Pál, a melancholikus János mindvégig 
megtartották temperamentumukat és természetük 
sajátságait fölhasználva a szentségnek mindegyik 
más és más tipusát alakította ki magában. Minden 
temperamentumnak meg van a maga előnye, a mi a 
kegyelmi életnek kedvez és van árnyoldala. A tempe-
ramentumnak, azaz az egyéni természetnek jó oldalát 
megragadni és a kegyelmi életet abban az i rányban 
fejleszteni, ez a keresztény nevelés nagy feladata. 

A ki j ó keresztény akar lenni, annak egész 
embernek is kell lenni, a kereszténynek nem szabad 
a természetes erényeket, kötelességeket elhanyagolni. 
Nem elég, ha valaki vallási kötelességeit teljesíti, 
de másként, mint családapa vagy mint tisztviselő 
nem állja meg helyét. Ha valaki j ámbor életet él 
ugyan, de jámborságából nem merít erőt, hogy szen-
vedélyei fölött mindinkább úrrá legyen, nem lesz 
áldozatkészebb, szeretetreméltóbb, kötelességtudóbb, 
fegyelmezettebb, az ilyen jámborság nem az igazi 
jámborság. Az ilyenek a jámborságot rossz hirbe 
hozzák, mintha a jámborság csak a szerzetesi életre 
kvalifikálna, ellenben világi pályákra alkalmatlanná 
tenné az embert. Az igazi kereszténynek a polgári 
életben, a természetes kötelességekben is tökéletesnek 
kell lenni ; míg a természetes élet nincs minden 
salaktól megtisztítva, a természetfölötti sem lehet 
tökéletes. 

A természet az Isten szántóföldje és a kegyelem 
a nagy folyam, a mely azt öntözi és termékennyé 
teszi. Különválva mindegyik céltalan és terméketlen, 
összeölelkezve áldást, termékenységet hoznak létre, 
megalkotják Isten országát. 

Hanauer A. István dr.1 

1 A jelen tanulmány tulajdonképen dogmát fejteget, a 
szentségek hatásának mélységes dogmáját. Nagyon alkalmas 
arra, hogy az első cikkben mondottakat megvilágosítsa, azt 
a kimeríthetetlen gazdag tartalmat, mely dogmáinkat jellemzi. 
A mély gondolkozású író nem egy olvasónak igazi lelki élve-
zetet szerez fejtegetésével, különösen a szentségek lélektani 
hatásainak mesteri rajzolásával. Szerk. 

r 
í j irányok az egyházi építőművészeiben. 

Az építőművészet egyre változik, fejlődik, ü - k e -
resztény bazilika, bizánci, román, góth, renaissance, 
barokk, rococo stilus egy haladó, folyton változó 
művészetnek élő tanúbizonyságai. 

Az építőművészetnek e változásában, illetve fej-
lődésében a döntő szerep az ízlésé, míg az izlés 
ismét egész korok stílusának létrehozója. De van a 
művészet fejlődésének egy másik forrása is s ez maga 
a művésziélek, a constructiv elme. 

Az alkotó és nem utánzó művész szakít a régi 
ízléssel, régi stílusokkal. Jelszava : egyéniség, erede-
tiség. Ebben az értelemben áll itt is : «le style c'est 
l 'homme». A stílusokat emberek alkotják és valójá-
ban a hány ember, a hány építőművész, annyi stilus. 
A stilus a művész kezeirása. 

Ma minden művészi teremtésnek alapja a művész 
szellemi önállósága, eredetisége. Nem arról a túlzó 
eredetiségről van itt szó, mely beleöli magát az ú j -
donság ingereibe, a nagy akarásokba és végződik 
keserű nyögéseken. Nem! A noch nie da gewesen-
elve az egyházi építőművészetben kellemetlenül je -
lentkezik, semmit mondó elv. 

Hogyan értsük tehát az eredetiség elvét? Tanul-
mányozza a művész a régi, középkori templomépí-
tészetet, de csak azért, hogy e classicus példákon 
épülve, kifinomodva, annál többet merítsen őserejé-
ből, istenadta tehetségéből és így művészetének sa-
játosjel leget , accentust adjon. Mit is mond Emerson? 
A művész ne szőjje mint a pók a maga hálóját, de 
felhasználva évszázadok kul túrá jának összehordott 
és nemzedékek lelkével összenőtt tégláit, használja 
fel őket saját épületének diadalmas felépítéséhez. 

Tehát az építőművész eredetiségének is táplá-
lékot kell nyújtani. Az anyatejet a régi, classicus 
építőművészek kínálják. Ostoba gyermek az, a ki 
eltaszítaná magától anyjának édes emlőit. 

Lássuk ezek után, hogy melyek azok az elvek 
az egyházi építőművészetben, a melyek szerint egy 
épületet, jelesen templomot önálló művészi felfogás 
munkájának , eredményének, következőleg modern-
nek, eredetinek mondha tn i ? 

A modern egyházi építőművészet egyrészről a 
legnagyobb szabadságot, függetlenséget biztosítja, 
másrészről pedig a legnagyobb egyszerűségre törek-
szik. Szigorú elve a szerkezetnek vonalait, r i thmusát 
minden cifraság nélkül kiemelni, az anyagban rejlő 
természetes szépséget, annak formanyelvét híven, 
őszintén megszólaltatni. Röviden az új i ránynak prin-
cípiuma : szükségből erényt csinálni. 

Es e pontban nyilatkozik meg épen az építő-
művész erejének mértéke. 

Az új irány elveire bát ran esküdő, de minden 
nagyobb tehetséget nélkülöző lelkek erőszakot kö-
vetnek el a fentebb említett tiszta igaz elveken. 
Bántóvá teszik az egyszerűséget, meztelenre vetkőz-
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tetik a constructiót. Nem markolnak bele az építő-
művészet szivébe, lelkébe, nem értik meg a belülről 
kifelé való építést, a téralkotás problémájáig nem 
jutnak el. Már pedig a térprobléma megoldásával 
lesz az építészet építőművészetté. Míg a festészet, 
szobrászat műveinél érezzük, hogy mintegy urai, 
szabad szemlélői vagyunk annak, a mit lá tunk; addig 
az építőművészet alkotásainál a zárt tér rabjaivá 
leszünk. A tér hatása uralkodik raj tunk, sujt vagy 
fölemel a nélkül, hogy tudnók, miért. 

Ha az építőművész így megküzdve az anyaggal, 
a nyers tömegeket szervezi és a szépség varázsával, 
kifejező erejével tölti meg, úgy művészi hangulatai-
nak hódító hirdetőivé tette templomát. Áldani fogja 
őt a hivő lelkek serege, a mely a templomban meg 
akar ja találni azt a helyet, a hol háborgó szive meg-
nyugszik, a hol őt mi sem zavarja, mint odakint a 
nagyvilág zajában, a hol érzi, hogy Isten házában 
van, hogy Isten beszél ővele és ő az Istennel. S ha 
művészi lelke, képzelete szabad csapongását, téralkotó 
szabadságát meg is köti kissé a gyakorlati cél és 
technika, ez még nem jelenti művének károsodását. 
Művészi szándékának, terveinek hűbb kifejezője, 
ékesebb tolmácsa a törvényszerűség, mint az ön-
kény. 

A mi már most az egyházi építőművészetben a 
törvényszerűséget illeti, e tekintetben a liturgikus 
törvényhozás egyrészről szabatos, másrészről conser-
vativ. Liturgikus szempontból főszükséglet az oltár-
nak és szószéknek megfelelő elhelyezése. Mindkettő 
nagyban befolyásolja a téralkotást. A modern tem-
plomépítészetben, a müncheni Seidl és a bécsi Wag-
ner terveiben a centrális, vagy a combinált centrális 
építési modor az irányadó, mert ezekkel lehet a leg-
kevesebb holt teret kihozni. Igen kedvelik külföldön 
a kora román stilus egyszerű constructiv tényezőit 
is. Általában a modern építőművészek ott kapcso-
lódnak szívesen a múltba, a hol a legegyszerűbb 
szerkezeti formákra akadnak. 

A modern constructiókat egyszerűsíti és meg-
könnyíti a modern technika, a vasbeton szerkezete 
is. A nehéz kő és téglaboltozatokat m a m á r nem kell 
az oldalnyomás ellen méteres vastag falakkal bizto-
sítani, melyeken keresztül a szellőztetés nehéz volt, 
hanem vékony falak fölé karcsú vasoszlopokra he-
lyezzük őket. Egy szóval a modern építőművészet 
megteremtette magának azt a technikát, a melyre 
szüksége van. 

Ezek után még egy pár sort. Honnan különösen 
egyházi körökben a nagy idegenkedés a modern 
építőművészet drága szerezményei, nagy hódításai 
iránt ? 

Elvitázhatatlan tény, hogy a modern építőmű-
vészet még ki nem alakult s az átmenet s tádiumá-
ban van. 

Az erjedés, forrás ideje mindig tele van egyol-
dalúsággal, tévelygésekkel, szertelenségekkel. De kér-

dem, szabad-e az új irányt gyenge tehetségű művé-
szek koraszülötteiből megítélni? 

Kérdem, szabad-e az emberi szépséget egy nyo-
morék koldusban bemutatni és szemlélni? Ha ma jd 
az új irány gyökerei mélyebbre ereszkednek és az 
új időknek merő szükségleteivé vá lnak; ha az új 
i rány megszabadul hívatlan képviselőitől és meste-
reire talál : akkor egyszerre el fognak tűnni az egész-
ségtelen kinövések is, leszáradnak a fattyúhajtások. 

Várjunk tehát az előítéletekkel. Várjuk meg, míg 
édesre érleli a fa az ő nemes gyümölcsét. 

Ferdéngi Kálmán dr. 

B u d a p e s t . Növendékpapság kibocsátása a világba. — "Pav 1 
Ez történik minden esztendőben a nagy szünidőre. 
Evvel a kérdéssel foglalkozott minap egy francia öreg i 
pap, a ki egész életét a kispapok nevelésének szentelte, ^rowi 
Cikkelyét, mely francia viszonyokból és állapotokból 
indul, tanulságosságánál fogva érdemes az egész egy-
házban figyelemre és meggondolásra méltatni. Eredetileg 
a «Correspondence de Rome»-ban jelent meg a figyelmez-
tetés, mely valóságos commonitorium számba megyen. 
Onnan átvették más lapok is : így a többi között a 
párisi «Univers», mely a cikkely hatása alatt elhatározta, 
hogy a kispapoknak a nagy szünidő alatt a lapot három 
hónapra hallatlan olcsón, 4 frank előfizetési díj fejében 
hajlandó küldeni, ha kellő időben értesítik. 

Franciaországban sajátságos viszonyok fejlődtek ki. 
A mit X. Pius pápa oly nagy hévvel üldöz, a moder-
nizmus náluk hallatlan módon erőlködik azon, hogy 
az egyházat s természetesen első sorban a papságot 
megmételyezze. Csak erre a körülményre tekintettel 
lehet az illető francia papnevelő egyházi férfiú cikke-
lyének egész tartalmát, de különösen annak tüstént 
következő bevezető sorait kellőképen megérteni. Lássuk 
a francia pap óvó figyelmeztetését a kispapoknak a 
nagy szünidő alatt világba való kibocsátása ügyében ! 

«Szerkesztő Úr ! 
A modernisták küzdelme (la lutte moderniste) 

lassankint a világ minden pontjára kiterjed. Minden 
utcaszögleten ki vagyunk téve az árulás küldöncei ré-
széről a vakmerőség és csalárdság valamely fogásának. 
Mi a növendékpapság nevelésével és tanításával meg-
bízott papok erről könnyen meggyőződhetünk, ha sze-
meinket és füleinket használni akarjuk. Az ön lapja 
lelkes harcot folytat az elméleti és gyakorlati moder-
nizmus maszkjai ellen. Ez bátorságot ad nekem arra, 
hogy néhány gondolatot bocsássak rendelkezésére, arról 
a fölöttébb időszerű tárgyról, melynek neve — a «kis-
papok vakációzása». 

Kispapjainknak kint, a papnevelő-intézetek falain 
kívül a nagy világban való vakációzása általában véve 
nagy veszedelmével jár a mi kedves kispapjainknak. 
Ez oly kézzelfogható tény, hogy csak olyanok vonhatják 
kétségbe, kiknek a helyzetről, kivált a legújabbról, 
fogalmuk sincsen. 

Ez az oka annak, hogy én már jóideje foglalkozom 
evvel az üggyel s szivem-lelkem keresi az ideálját az 
annyira szükséges szünidei pihenés oly módjának, mely 
minden lehető engedményt és minden lehető üdülést 
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megad az iskolai év munkájának kipihenésére, de 
minden veszedelem nélkül, ifjú barátaink szellemére és 
szivére nézve. 

Álmomat teljesedve láttam olyan papnevelő-inté-
zetekben, melyek, ha a zsenge ifjú belépett, meg nem 
nyilnak többé előtte, csak ha már mint kész pap megy 
ki a világba. Ha a nyári forróság ideje elérkezik, az 
ily intézetből mindenki kivonul, de nem a világba, 
hanem a falusi vidéknek valamely nyugalmas szögle-
tébe, nyaralóba, mely papnevelő-intézeti tulajdon és 
arra szolgál, hogy két-három hónapig nyugalomban, 
boldogságban, testi-lelki tiszta levegőben, édes örömmel 
és szentséggel teljes életet élhessenek ott a kispapok a 
nagy szünidők alatt. 

Ha nem igy vakációznak a kispapok, bizony sok 
veszedelemnek vannak kitéve, melyek között az «értelmi 
veszedelmek» nem legutolsó helyet foglalnak el. A vi-
lágban kispapjaink más könyvekkel, más lapokkal, 
más értekezletekkel, más beszélgetésekkel találkoznak, 
mint a szemináriumban. Kezükbe kerülhet gyanús 
szellemű könyv, szabadelvű, hitetlen, istentelen újság, 
«tudományos» cím alatt folyóirat, mely racionalizmus-
nak, laza gondolkodásnak áll szolgálatában. Mit mond-
junk a torzértelmiségű, szektárius, gonosz lelkületű 
emberekkel való társalgásról ? ! 

íme, ezek a dolgok magyarázzák meg az oly ese-
teket, midőn a kispap a világban töltött két-három 
hónapi szünidő után balul, végzetesen befolyásolt szel-
lemmel jelenik meg a papnevelés szent helyén.1 

Ez, megvallom, mindig veszedelmes dolog volt; 
de most, mint benrejlő, mint modernista veszedelem, 
a kispapokra nézve rettenetesen veszedelmes (terrible 
pour les séminaristes). 

Ön ismeri a modernisták tervét a kispapok meg-
ejtésére nézve; ön tényeket is megállapított e terv 
megvalósítására törekvőket és meg kell vallanom, sike-
reket is, melyeket a föpásztorok és nevelő-mesterek 
minden ébersége dacára elértek. 

Az ellenség marad ennél. A terjeszkedést, melyet 
többé oly könnyedén nem végezhet, mint azelőtt, most 
máskép és más oldalról folytatja. Utazó ügynököket 
(commis-voyageurs) kaptak rajta a kispapok mellett, 
kik különösen a nagy szünidő alatt járnak-kelnek. Ez 
a dolog most nagy üzemmé kezd fejlődni, a mióta kis 
modernista altisztek sikerrel jár tak; most a táborkar 
urai készülnek egyik világrészből a másikba átrándulni, 
a kispapok megdolgozása céljából. Például, jelenthetem 
önnek, hogy legközelebb ilyen útra fog kelni egy «nagy-
fejű» (un des gros bonnets), kit cenzúrák már jól 
összetéptek — a mi őt legkevésbbé sem zavarja, mert 
még mindig misézik is — hogy Amerikában viziteljen. 

Minden gondunk, minden igyekezetünk, melyet 
az iskolai év alatt a modernizmusnak a szeminá-
riumokba való beszivárgása ellen kifejtünk, kispapjaink 
tetemes részénél a szünidő néhány hete alatt abba a 

i Ilyen bajok ellen azonban nem úgy védjük meg, hogy lég-
mentesen üvegházba zárjuk, hanem hogy lelkét a papnevelőben 
előre edzzük. Előbb-utóbb mégis csak a veszedelmekkel teli világba 
lép s ha nem edzettük, elromlik, mint pap, mert mint ilyennek az 
emberek között kell mozognia s nem zárhatja el magát a sekres-
tyébe. Egyoldalú francia felfogás. Szerk. 

veszedelembe kerül, hogy megsemmisül. Ne mondja 
senki, hogy kispapjainkra vigyáznak a lelkipásztorok, a 
szülők, az antimodernista paptársak. Hogyha mi a szemi-
náriumokban a szervezet, felügyelet és fegyelem minden 
megfeszítése mellett is alig vagyunk képesek kispapjainkat 
a modernizmus terjeszkedésével szemben megőrizni:1 

képzelje el ön, mi történhetik a szünidőben? 
Kispapjaink értelmi megfertőzése a szünidő alatt 

a szeminárium falain kívül elsőrangú veszedelemmé 
fejlődött. Én csak sajnálni tudom azokat, kik ezt észre 
nem veszik. Mint sok más kartársamra, rám ez a ve-
szedelem nagy hatással van s keresem az eszközöket, 
melyek a veszedelem enyhítésére alkalmasak s állítva 
óhajtom a gyökeres orvosszert, melyet ön a föntiekből 
már kitalálhat. 

Addig is, míg a gyökeres szer előáll, tenni kell a 
baj terjedése ellen valamit. Ez többek dolga. A pap-
nevelő intézetek elöljáróinak mindenek előtt óvniok kell 
a kispapokat a veszededelemtől s az ellenszereket kell 
nekik kezük ügyébe adni. Nem kell csak kinyitni a 
«Pascendi» encyklikát s ott megtaláljuk a kellő fegy-
vereket. Mindenek előtt oly könyveket, folyóiratokat, 
röpiratokat és lapokat kell a kispapoknak kezük ügyébe 
adni, melyek a tudományos modernizmust ép úgy ül-
dözik, mint a gyakorlatit. Rá kell mutatni a kispapok 
előtt azokra a közleményekre, melyek a modernizmus 
cselfogásait, eszközeit, céljait leleplezik. Van ilyen köz-
lemény elég, melyek igazán érdekes, időszerű szünidei 
olvasmányul szolgálhatnak. 

Én azt mondom, hogy erre a pontra nagy súlyt 
kell fektetni. Vannak kitűnő közlemények, melyeket az 
iskolai év alatt a rendszeres tanulmányokban való 
szórakoztatás nélkül nem lehet a kispapoknak kezükbe 
adni. A szünidő igen alkalmas intermezzo arra, hogy 
ily kitűnő olvasmányoknak legyen szentelve. Kívánatos, 
hogy a helyi lelkipásztorok is érdeklődjenek ez iránt a 
dolog iránt, hiszen a kispapokra való felügyelet a szün-
idő alatt rájuk van bizva. 

A ini a modernizmus utazó ügynökeit illeti, igye-
kezni kell őket fölismerni és ellenőrizni. Az a kispap, 
ki ilyennel találkozik és erről nem értesíti az elüljárókat, 
bűntársa lesz az árulóknak. 

A modernista főnökök és az ő ügynökeik egymással 
szoros egyetértésben és összetartásban élnek : hogyha a 
«jók» ezeknek alattomos és csalárd üzelmei ellen nem 
szövetkeznek, akkor az ily «jók» semmirevalókká, vagyis 
kispapokról lévén szó, rossz kispapokká válnak, kikből 
idővel siralmas papok lesznek. 

Visszatéréskor a szemináriumba, az elüljáróknak 
ki kell kérdezni a kispapjaikat, nincsenek-e vájjon ezek 
már megfertőzve a bajtól ? Többen esetleg titkolni fogják 
a ba j t ; gyakorlott és élelmes elüljáró azonban módját 
fogja találni annak, hogy megtudja, mi rejlik az ily 
lelkekben, mi változott meg bennük. S akkor a jó 
elüljáró tudni fog segíteni a bajon. . .» 

íme, egy francia papneveidei lelkiigazgató figyel-
meztetése és irása a kispapoknak a világban való vaká-
cióztatása ügyében. 

* 

1 Akkor nem valók a kispapok vezetésére, mivel nem tudják 
a fölvilágosítás sikeres módját. Szerk. 
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R ó m a . Melchers bibornok mint Jézus-társasági 
rendtag. 

E tavaszon itt Rómában, a Collegium germanico-
hungaricum aulájában, b. e. Melchers bibornok szobrát 
leplezték le. A mellszobor alján, márványtáblán, követ-
kező felirat olvasható : 

Paulo Cardinali Melcliers S. J. 
Venerando Coloniensium Antistiti 

Invicto ecclesiasticae libertatis vindici 
Sodali suo professo dignissimo 

Qui hoc in Collegio perdiu vixit pieque obiit 
Societas Jesu posuit A. D. MCMX. 

A kath. világ ebből a feliratból kétségtelen hiteles-
séggel értesül arról, hogy Melchers bibornok, kölni 
érsek, a római szent egyház kancellárja, a Jézus-tár-
saságának tagja vala, a miről eddig a nagyközönség 
semmit sem tudott. 

A Collegium germanicum, utóbb germanico-hun-
garicum loyolai szent Ignác alkotása. A Palazzo 
Borromeoban volt felállítva, a melyet a szent Ignác-
téren Borrom. szent Károly ajándékozott a rendnek. Róma 
elfoglalása után 1870-ben az atyákat minden birtokuk-
ból kifosztotta az új olasz királyság. A Collegium egy 
új épületben nem sokára újra megnyílt a Piazza Bar-
berini mellett. Ebben az épületben lakik, mióta Fieso-
leból Rómába visszatért, a Jézus-társaságiak egyetemes 
rendfőnöke is. 

Ugyanitt lakott Melchers bibornok is életének utolsó 
éveiben. 

Belépése a Jézus-társasági rendbe néhány évvel 
halála előtt történt, anélkül, hogy erről XIII. Leó pápán 
és a rend illetékes elüljáróin kívül valaki tudott volna. 

Szent Ignác fiai ruháinak felöltése sajátságos jelleg-
gel bír, melynek jelentőségét csak akkor lehet felfogni, 
ha ismerjük a szent Collégium itt szóban forgó kiváló 
tagjának papi életét, mely a Jézus-társaságába való 
belépéssel végződött. 

Melchers Ludolf Pál született 1813. január 6-án. 
Münsterben, a münsteri püspökök főpásztori és feje-
delmi székvárosában, melyet az 1648-iki kongresszus 
és az ú. n. westphaliai béke kiválóan emlékezetessé tett. 

IX. Pius pápa, fölismervén kiváló tulajdonságait, 
Melchers Pált az osnabrücki püspöki székre nevezte ki, 
a melynek egyházmegyéjét Nagy Károly alapította 
783-ban. Prekonizációja 1857. aug. 2-án ment végbe. 

Mielőtt a pápaság Dániában apostoli prefekturát 
állított fel, a dániai katholikusok lelki ügyekben az 
osnabrücki püspöktől függtek és így Melchers Pál egy-
ideig Dánia főpásztora is volt. Ő végezte Danemarkban 
az ú. n. reformáció óta az első apostoli látogatást. 
O szentelte fel von Euch anaslasiopolisi lituláris püs-
pököt, Dánia első apostoli helytartóját. Ugyanő szentelte 
föl 1863. szept. 8-án Kopenhágában szent Ansgar tem-
plomát, az első kath. plébánia templomát Dániában 
a protestantizmus elhatalmasodása óta. Megjegyzendő 
még az is, hogy Melchers bibornok közbenjárására 
emelte az apostoli szentszék a kopenhágai apostoli 
prefekturát apostoli helytartósági rangra 1892. febr. 22-én. 

Melchers Pál nyolc évnél tovább viselte az osna-
brücki püspökség és az éjszaki missió terheit. Meg-
üresedvén a kölni érsekség az ottani főkáptalan kíván-

ságára, a porosz kormány beleegyezésével, IX. Pius 
pápa Melcherset kölni érsekké nevezte ki, Geissel bibor-
nok utáni székét 1866. jan. 6-án foglalta el. Hogy 
mennyire méltó utódja lett Droste-Vischering érseknek, 
a nagy hitvallónak, bebizonyult akkor, mikor börtönt 
és számkivetést szenvedett, mint nevezett elődje a kul-
túrharc idején, a mikor Hollandiából kormányozta nagy-
népességü főegyházmegyéjét. 

1885-ben XIII. Leó pápa Rómába rendelte Melchers 
Pál érseket, hogy szolgálatait az egyetemes egyház 
kormányzásában igénybe vegye. Melchers érsek bucsu-
zása az egyházüldözések idejének sajátságaival járt. 
1885. júl. 2-án egy világi ruhába öltözött idegen kopog-
tatott Aachenben Bock báró ajtaján. Azt üzente be a 
bárónak, hogy Herr Ludolph (Melchers egyik kereszt-
neve), akar vele beszélni. A fogadó teremben a báró 
az idegenben saját érsekére ismert rá s azonnal térdre 
borult előtte, hogy kezet csókoljon. Az érsek elmondta, 
hogy a simpelveldei zárdából jött Maestricht mellől, a 
hol száműzetése alatt tartózkodott, és most itt Bocknál 
várja Bandry fölszentelt püspököt és főkáptalant, hogy 
tőlük és a föegyházmegyétöl elbúcsúzzék, mert Rómába 
kell áttenni lakását. Ekkor tartotta Melchers érsek káp-
talanával az utolsó ülést. Bock báró házának homlok-
zatán egy tábla ennek az eseménynek emlékét a követ-
kező sorokban örökíti meg : 

Paulus Melchers Archiepiscopus Coloniensis ad susci-
piendum cardinalitum Romám vocatus Capitulo Cathedrali 
Aquisgranum congregato exsul hie ipse valedixit die II. m. 
Julii MDCCCLXXXV. 

Július 27-én XIII. Leó Melcherset csakugyan az 
egyház legfőbb tanácsába hivta meg. Melchers bibornok 
a Collegium germanico-hungaricumban vett lakást, a 
hol kívüle még egy bibornok lakott, Mazella a J. t.-ból. 

A következő 1886. év elején Melchers bibornok 
azt a kérést intézte Anderledyhez, a Jézus-társaságiak 
rendfőnökéhez, hogy őt a rendbe vegye föl. A rendfő-
nök bele is egyezett ebbe, de XIII. Leó pápa nem adta 
beleegyezését. Nemsokára a pápa édes testvére, Pecci 
bibornok, volt jezsuita azzal a kérdéssel járult a pápa 
elé, hogy in articulo mortis a Jézus-társasági áldozó-
papok minden kiváltságában részesüljön. Mikor ezt a 
pápa megadta, engedékeny lett Melchers bibornokkal 
szemben is, és in articulo mortis reá is kiterjesztette 
a Jézus-társasági atyák minden kiváltságát. Ez 1890. 
február havában történt. Két évvel utóbb a bibornok 
nagy beteg lett. Ezt az alkalmat felhasználta arra, hogy 
a Jézus-társaságába tényleg fölvétesse magát. Több 
tanú előtt, köztük volt Steinhuber bibornok is, letette 
a rend fogadalmát. 

Ez a tény oly jótékonyan hatott egészségére is, 
hogy halálosnak tartott betegségéből fölgyógyult. És 
így még négy évig élvezhette az örömet, melyet abban 
talált, hogy a Jézus-társaságának tagjává lehetett. 

Melchers Pál bibornoknak egész élete fényes bizo-
nyítéka annak, mennyire méltó volt arra a helyre, 
melyet mint bibornok és J.-t. atya elfoglalt. Példája 
marad az egyháztörténelemben mindenha azoknak az 
erényeknek, melyek életében tündöklöttek : angyali 
ájtatosságnak, táradhatatlanságnak és rettenthetetlenség-
nek, melyek az ősegyház oszlopos nagy szentjeire emlé-
keztetnek. —y —la. 
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oda- ^ m a g y a r s á g e r e d e t e , nyelve és honfoglaláskori 
műveltsége. Irta Szinnyei József egyetemi tanár. Buda-

71• pest, 1910. (Olcsó Könyvtár 1569-1571. sz.) Kis 8-r.78.1. 
Ára 60 fillér. 

F i n n i s c h - u g r i s c h e S p r a c h w i s s e n s c h a f t . Von 
Dr. Josef Szinnyei, Professor an der Universität Buda-
pest. Leipz ig, 1910. (Sammlung Göschen 463.) Kis 8-r. 1561-
Ára 80 pfennig = 96 fillér. 

1. Eredetileg a Csánki Dezső szerkesztette «Árpád 
és az Árpádok» cziinű díszmunkában jelent meg Szinnyei-
nek tanulmánya,melyet most némi változtatással az «Olcsó 
Könyvtár» is közreadott. Nagyon okos gondolat volt 
szélesebb körök számára is hozzáférhetővé tenni ezt a 
nagyközönség igényeihez mért tanulmányt. Olvasgatnia 
kellene ezt minden műveli embernek. Boszankodunk 
avagy szánakozó mosolyra fakadunk, már a szerint, hogy 
kinek micsodás a természete, mikor pl. külföldi isme-
rőseink a magyar nyelvet az osztrák szomszédság miatt 
valamiféle német dialektusnak képzelik; ám valljuk meg 
őszintén, hogy idehaza is hányan, de hányan akadnak, 
kik nincsenek tisztában a magyar nyelv eredetének 
kérdésével. 

Ezt a kérdést tárgyalja Szinnyei az I. fejezetben. 
A magyar nyelvhasonlítás rövidrefogott történetét adva, 
megszívlelendő dolgokat mond el arról a minősíthetet-
len idegenkedésről, mellyel a fmn-ugor nyelvtudomány 
megállapodott eredményeit fogadták idehaza. Az egész 
fejezetnek a gerincét képezi a magyar s finn-ugor nyel-
vek rokon voltának tüzetes bizonyítása; a nyelvrokon-
ság bizonyítékai az alaktani egyezések (képzők és ragos 
egyezések) és a szóegyezések. A nyelvrokonságnak föl-
hozott bizonyítékait egyesek ismerni fogják már szerző-
nek «A magyar nyelv» cimű könyvéből, mely a közép-
iskolai magyar irodalmi oktatás segédkönyve gyanánt 
használatos. 

Természetesen a nagy pipájú, de kevés vágott 
dohányú Vámbéryék török-tatár elméletét sem hagy-
hatja szó nélkül Szinnyei. Alaposan kimutatja, hogy 
«milyen semmisek azok a nyelvi argumentumok, a 
melyekkel a magyar nyelvet a török-tatár nyelvcsalád-
hoz vagy legalább hozzá is akarták csatolni». Főleg a 
II. fejezetben szól e kérdésről tüzetesebben s nagy készült-
séggel cáfolja Vámbéryék nagy garral hirdetett elméle-
tét, már hogy a magyar nyelv avagy a magyar faj 
török eredetű lenne. 

A magyarságnak honfoglaláskori műveltségét vázolja 
Szinnyei a III. fejezetben a nyelvi adatok alapján, föl-
használva egyúttal a történeti kútfők tudósításait. 

Szinnyei csupán a megállapodott igazságokat ösz-
szegezi, az úgynevezett nyílt kérdések taglalását teljesen 
mellőzi. A fölvetett kérdések mai állásáról a legmeg-
bízhatóbb tájékoztató Szinnyei füzete. Ismétlem, ennek a 
könyvecskének olt kellene lennie minden művelt magyar 
családnak asztalán. 

2. Szinnyeinek a «Sammlung Göschen» vállalatban 
megjelent német munkája «Magyar Nvelvhasonlítás»-ából 
(Finn-ugor kézikönyvek III.) kerekedelt ki, mely 
utóbbit kézikönyvnek szánta hallgatói számára. Ám a 
«Magyar Nyelvhasonlítás» adathalmaza úgyszólván labi-
rintus volt, melyben csak Szinnyei előadásainak szor-
galmas jegyezgetése mellett igazodhattak el tanítványai. 
Mostani munkájának jó hasznát vehetik majd tanít-

ványai s mindazok, kik a fmn-ugor nyelvtudomány 
iránt érdeklődnek. 

A «Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft» nagy-
részt önálló kutatások alapján megirt rendszeres vezér-
könyv, összefoglalása a finn-ugor nyelvészet eddigi 
eredményeinek. A könyv váza a következő : az I. rész 
adja a bevezetést a finn-ugor nyelvészetbe, ezt követi a 
II. és III. részben maga a nyelvhasonlítás: a finn-ugor 
nyelvek összehasonlító hang és alaktana. 

Szinnyei ezen alapos munkájával nagy hálára kö-
telezte a tudományos világot. A könyv széleskörű el-
terjedését biztosítja az a körülmény, hogy a Göschen 
cég jónevü vállalatában látott napvilágot. Kívánatos, 
hogy a Szinnyei nyújtotta példát más szaktudósok is 
kövessék s írjanak szakmájukba vágó összefoglaló mun-
kát e vállalat számára ; nevezetesen szükség volna 
magyar közjogra, magyar történetre, meg magyar 
irodalomtörténetre stb. Timár Kálmán. 

* 

Dr. A. Brass : An der Grenze des Lebens. Godesberg, 
1909. 84. 1. Ára M 1-50. 

A Haeckel-féle Monistenbunddal a protestáns Kepp-
lerbund vette fel a harcot a természettudományi téren. 
Célul tűzte ki a természettudományi igazságoknak el-
fogulatlan kutatását s azoknak a keresztény világnézet-
tel való összhangba hozatalát. Dennert ennek a szövet-
ségnek megbízásából «Naturwissenschaftliche Zeitfragen» 
címen oly vállalatot indított meg, mely szorosan tudo-
mányos alapon mozog s igazolja, hogy a keresztény 
világnézet a természettudományi kutatásokban is diadal-
masan vezet.1 Ennek a vállalatnak harmadik kiadványa 
Brassnak fönti műve. 

Brass az élet problémáját igyekszik megoldani. 
Nem állít fel elméleteket, hanem az élet legkezdetlege-
sebb formáit vizsgálja úgy a növény, mint az állat-
világban. Mikroszkopiái megfigyelések után leírja a 
növényi élet legelső megnyilvánulását az erjesztő, a 
penész s a hasadó gombákon s az állati élet legegysze-
rűbb formáit a nyálkagombákon s az amébákon. 

Kimutatja, hogy jóllehet e lények a szerves ter-
mészet legkezdetlegesebb alakjai s egysejtűek, úgy hogy 
Haeckel moneráknak nevezi őket s tőlük származtatja 
az egész élő világot, e lények úgy szervezetükben, mint 
életműködésükben oly differenciálódónak, oly bonyo-
lultak, oly nagy célszerűséget, külvilághoz való alkal-
mazkodó képességet, sőt oly nagy jövő czélra való törek-
vést tanúsítanak, hogy semmiféle fizika-kémiai elmé-
let, semmiféle véletlen elmélet (Zufallstheorie) nem 
képes szervezetüket s működésüket megmagyarázni, 
annál kevésbbé eredetűket megfejteni. 

Fölveti az ősnemzés kérdését ; a geológiához, a 
kémiához fordul fölvilágositásért s mindenütt lehetlen-
ségi s valószinütlenségi akadályokba ütközik, úgy 
hogy az ősnemzés tanát a hit birodalmába utalja, «Je 
krasser der Materialist ist, um so weitgehender muss 
er an die Allmacht und die Allweisheit des Zufalls 
glauben.» (23. 1.) 

Már a legegyszerűbb növény, az erjesztőgomba 
(Hefepilz) létezéséhez és szaporodásához többek között 

i Ezt a célt szolgálja müvem : Származástan és világnézet. 1909. 
Szerk 



446 RELIGIO LXIX. évf. 191(1. 

cukortartalom szükséges, az pedig már szerves vegyü-
let. A hasadó gomba pedig szerves anyagot bont fel. 

Ezek tehát alig voltak az első őslények. 
De talán az amébák Haeckel dédelgetett monerái ? 
Az amébák álló, poshadt vizekben tanyázó nyálkás 

egysejtű lények. 
Testük sejtmagból, szemecskékből s folyékony 

anyagból áll. Két vagy több nyúlvány, ű. n. pseudopodia 
segélyével változtatják helyüket. E lábak nagyon érzé-
kenyek, a kártékony anyagot kikerülik, a közöm-
bös mellett elhaladnak, de a hasznosba becsimpaszkod-
nak s a sejtmaghoz szállítják. Különösen hasadó gom-
bákkal s moszatokkal táplálkoznak. A láb befúródik a 
moszat kérgébe, bemélyed a moszat belső nedvébe, 
felszívja a klorolill szemecskéket s a maghoz szállítja. 

A fölöslegest elraktározza, melyet szükség idején, 
különösen szaporodáskor használ fel. A megemésztett 
táplálék maradványát, vagy a kártékony, meg nem 
emészthető anyagot kis gázgömbökbe, ú. n. vakuolákba 
göngyöli s eltávolítja, fia veszély fenyegeti, behúzza 
lábait, magja köré dupla réteget formál s így ellenáll a 
hidegnek-melegnek. Ha kedvező körülmények közé kerül, 
a felső rétegen kis fedél emelkedik fel s a nyíláson 
spórák alakjában vonul ki a mag s tovább fejlődik. 

Némely améba, mint az Urcella, Difllugia, Gromia 
kürt vagy tonnaalakú házikóval rendelkezik, melyből 
kerek nyíláson bocsátja ki a pseudopodiät. Ha egy 
Urcellát hátára fordítunk, igyekszik lábra állani. 

Ha nem tud, hogy segít magán? Kis szénsavat 
bocsát ki a házikóból, miáltal a házikó fölemelkedik, 
az améba talpra áll s vígan tovább szalad. 

A szaporodás, a spórák védelme azt mutatja, hogy 
az améba nem magának él, hanem utódainak, fajának. 
Tehát célt követ. 

Mikép magyarázható meg e «legegyszerűbb» állati 
lény ily bámulatosan célszerű s célra törekvő működése? 

Haeckel s társai atomlélekről, a sejtlélek emlékező 
tehetségéről beszélnek, a mivel vagy tudatlanságukat 
leplezik, vagy materialista világnézetüket iparkodnak 
megmenteni a nem gondolkodó s rosszhiszeműen félre-
vezetett laikus világ előtt. 

A gondolkodó természettudós legföljebb agnosztikus 
lehet, «non liquet»-tel felel a talányokra s tovább 
kutat, de nem emleget üres frázisokat. Ha pedig mélyeb-
ben gondolkozik s bölcselettel foglalkozik, oly szellem 
létére következtet, mely egyedül képes arra az ősrégi 
kérdésre felelni : honnan — hová mindez ? 

Madarász István dr. 
* 

H a z á n k b ib l ikus t a n á r a i h o z . Van szerencsém 
jelenteni, hogy az evangéliumi perikopákhoz írt Exege-
sisem e napokban harmadik kiadásban jelent meg az 
esztergomi Buzárovits-cégnél. 

A mű teljes ciine : Exegesis pericoparum Evangelii 
pro omnibus dominicis et festis fori in anno eccl. 
praescriptarum, quam ad textum Vulgatae secundum 
ss. Patrum et probatorum interpretum explicationem in 
usum tironum studiis bibi. vacantium concinnavit 
Victor Kereszty ss. theol. Doctor, Canonicus Poson, studii 
bibi. U. F. olim in seminario Strigoniensi Professor. 
Cum approb. rssimi Ordinariatus. Strigonii. Typis G. 
Buzárovits. (Nagy 8-r. 200 1. Ára 3 kor.) 

Az iskolai év elején egyik-másik t. kartársam talán 
ép azon gondolkozik, mily kézikönyvet adjon a bibli-
kummal foglalkozó növendékeinek kezébe. Legyen sza-
bad b. figyelmüket ezen, az esztergomi szemináriumban 
immár 18 éve, más szemináriumokban is hosszabb-
rövidebb idő óla jó eredménnyel használt tankönyvre 
felhívnom. Az első kiadás (1892.) ép úgy, mint a má-
sodik (1898.) kedvező bírálatban részesült. Fő előnye, 
hogy az összes vasárnapi és ünnepi perikopáknak a 
Vulgata nyomán adott magyarázatát könnyű latin nyel-
ven adja, szem előtt tartva az első- és másodéves tlieo-
logusokat, a kezdőket, de a mellett a tudományos 
szempontnak is mindenben megfelel. Még a lelkészkedő 
papok is nagy haszonnal forgathatják, a mennyiben e 
tudományos szövegmagyarázat alapján könnyen fogják 
elkészíthetni vasár- és ünnepnapi homiliáikat. 

A mű beosztása a következő : Advent I. vasárnap-
jával kezdődik s a Pünkösd után való XXIV. vasárnap-
pal végződik. Minden perikopának először rövid tartal-
mát adja, azután versről-versre, alaposan, világosan, 
hiven a Szentatyák magyarázatához s a hermeneutika 
szabványaihoz a lehető legegyszerűbb latinsággal meg-
magyarázza a magyarázni valót. 

A ki érdeklődik az új kiadás iránt — a régi pél-
dányok egy szálig elfogytak — forduljon b. rendelésé-
vel egyenesen az esztergomi Buzárovits-céghez. Legcél-
szerűbb postautalványt használni. 

Kereszty Viktor dr. 

Jl dogmatika sikeresebb tanításához} 

I . 

Ha a theologiai tantárgyak együttesen egy szer-
ves egész testet képeznek, úgy a dogmatika bennük 
a csontváz, a gerinc, a melyen e test felépül. Hagy-
juk el a dogmatikát s alap nélkül maradnak az összes 
tantárgyak. Nélküle a szép bibl ikum egy iránytű nél-
küli ha jó marad, a tudományok tengerén hányva-
vetve. Nélküle a ju s mindössze egy paragrafus-gyűj-
temény, a morális amolyan vallástani illemkönyv 
stb. Annyit ér a theologus, a mennyit a dogmatikai 
készültsége ér. 

Midőn tehát a «Religio» 22. számában a szerkesztő 
úr szóvá tette a dogmatika sikeresebb tanítását, min-
denesetre a legfontosabbat sürgette. Ne értsenek félre. 
A tanítást nem mond juk rossznak. Csak azt állítjuk, 
hogy emelni lehetne nívóját. Már pedig az a haladás 
törvénye, hogy a jóról mindig a jobb felé igyekezzünk. 

A míg a magán-beszélgetések között annyi dog-
matikus tévedést észlelünk, még a jobb theologusaink 
között is ; a míg a templomi szent beszédeink annyira 
nélkülözik a dogmatikai tar ta lmat ; a míg hitoktatá-
sunk oly gépiesen száraz : addig semmikép sem értük 
el azt a fokot, a melyet e lérnünk kellene. 

Hogy haladjunk, mindenekelőtt a kedvet, az 
érdeklődést kell felkeltenünk a dogmatika iránt. Vall-

1 Több szem többet lát. A tanárok és a volt tanítványok 
hozzászólásai érlelik meg a kérdést. Szerk. 
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j u k be ! A papi könyvtárakban ép ezt látom én a leg-
porosabbnak. Ennél ásit legtöbbet a theologus. Vala-
hogy úgy vagyunk vele, mint a középiskolák mate-
matikájával. 

Mivel a tanítás viszonylagos fogalom, nem szabad 
benne sem a tanárt, sem a tanítványt ügyeimen kívül 
hagyni. A jó tanár még nem minden, a j ó tanítvány 
még nem sok. Mindkettő kell együtt. A tanár lelke-
sedése, odaadása még nem biztosítja a sikert. A növen-
dék szorgalma s érdeklődése még nem gyümölcs, leg-
feljebb virág. A jó csemetefából a kertész ügyes keze 
nevel j ó gyümölcsfát. 

1. Hagyományos eljárás az, hogy kevés fizetéssel 
fiatal tanárokat alkalmaznak a szemináriumokba. 
Ebben van egy lényeges tévedés. Tapasztalt tanárokra 
van szükség s nagyobb fizetésre. 

Vegyük úgy a dolgot, a mint az tényleg az élet-
ben van. Lehetnek ritka kivételek. I)e itt az általános-
ság a döntő. A fiatal pap kitüntetésnek veszi minden-
esetre a szemináriumba való küldetését, s helyét öröm-
mel tölti be. Kitüntetésnek veszi, mert aj kivételes állás, 
bj nem falusi gyerekeket, hanem theologusokat tanít. 
Örömmel foglalja el, mert hiszen aj kitüntetés, bj j obb 
jövőt remél, s nem kell félnie, hogy kénytelen lesz 
minden évben kétszer-háromszor hurcolkodni falu-
ról-falura. Ez mind valami. De nem ez a baj. 

A baj ez : a fiatal tanár még nem egész tanár. 
0 még csak egy iskolát j á r t végig, bár talán a leg-
ki tűnőbb eredménnyel, t. i. a theologiát. Hiányzik nála 
még az élet iskolája. Kérdem, hogy fogja az alapo-
san előkészíteni a növendéket az élet számára, ha azt 
ő maga sem igen ismeri ? Hogyan ad neki gyakor-
lati utasításokat, a m i k o r neki gyakorlata n incs? Csak 
a tapasztalt lelkipásztor nevelhet lelkipásztorokat. 
Választani kellene tehát olyan tanárokat, a kik nem-
csak a theologiát, hanem az élet iskoláját is jár ták kiváló 
eredménnyel. Ezek tapasztalata majd fűszerezni fogja 
az előadást. Ezek fogják tudni, hogy az éleiben külö-
nösen mire lesz szükségük a növendékeknek s mire 
kevésbbé, milyen nehézséget hogyan kell találóan 
megoldani stb. Es látva a növendék, hogy az éleinek 
tanul, látva, hogy nem múzeumi fegyvertárról van 
szó, de igenis oly fegyverről, amellyel neki magá-
nak támadnia s védekeznie kell, természetes, hogy 
ez iránt érdeklődni fog. A míg a matematika tisz-
tán teoriázik, addig unalmas és száraz, de a mint az 
életből veszi példáit s azokat fejtegeti, egyszerre érde-
kessé lesz s izgat szinte a szenvedélyig. A ki foglalko-
zott vele, tudja, hogy ígv van. 

Másrészt pedig az a fiatal tanár legtöbbször a mér-
téket is elveti. Pályája elején kicsinyli a falusi lelki-
pásztorokat. Oly különös hangsúllyal hallottam nem 
egytől a «falusi plébános»-t emlegetni. Igen, sokszor 
még a növendékek előtt is. Ellenben később látva, 
hogy volt iskolatársai m á r is plébánosok lettek, évi 
jövedelmük több az övénéf s kényelmesebbnek kép-
zelve állásukat a tanszéknél, ő maga is kifelé vágyik 

a szemináriumból.1 Utat keres egy kényelmesebbnek 
vélt, egy jövedelmezőbb s megfelelőbb álláshoz. S men-
nél többet gondol másra, annál kevesebbet gondol a 
tanteremre. Holott ha tapasztalta volna a lelkipász-
torkodás sokoldalúságát, nehézségeit, keserűségeit, 
akkor egész máskép emelné fel kalapját a tapasztalt 
s az életküzdelemben agyon fáradt «falusi plébános» 
előtt s a maga állását sem tartaná oly terhesnek, tudva, 
hogy az életben is dolgozni kell sokat. S ez esetben 
több megelégedéssel s több lelkesedéssel töltené be 
saját állását s több szeretettel s gyengédséggef nevelne 
növendékeiből «falusi» lelkipásztorokat. 

Nem volna szabad a tanári állást csupán lépcső-
nek tekinteni egy magasabb álláshoz, hanem azt m á r 
is elért eredménynek, elért célnak kellene tekinteni,2 

hogy teljes odaadással, lelkesedéssel egyedül neki 
élhessen a tanár, félretéve minden számítást, minden 
más célzatot. Hiába ! Az ember más szemmel nézi 
azt, a mit eszköznek tekint s egész más szívvel ka-
rolja fel azt, a miben elért célját nézi. Hiszen csak 
arra gondoljunk, mily sokan foglalkoznak állásuk 
kötelmeinek mellőzésével fölösleges dolgokkal. S ilyen-
kor beválik a közmondás : Aki sokat markol, ke-
veset fog. 

Ep kapóra jön. Az «Egyházi Közlöny» 24. szá-
mát forgatom. «Egy magas képzettségű, római dok-
tori kalappal díszített tanárról» van szó. A szeminá-
riumból kifelé vágyott. Öt évig vezetett is egy plébá-
niát. Ez elég volt, hogy ne irigyelje a lelkipásztorok 
kényelmét.3 «Ezer dolog akadt az életben, amiről annak 
előtte halvány sejtelme se volt». S visszavágyott a 
csendes szeminár iumba ismét, megbecsülve a saját s a 
lelkipásztorok működését . «Növendékei most rajongva 
hallgatják az életben is tapasztalt tudós lelkes elő-
adásait, melyek m á r nem oly szárazak, mint azelőtt 
voltak». 

E rövid példa mily szépen fedezi mindazt, a m i t 
én óhajtot tam mondani . Ha minden tanár á tmenne 
ezen az iskolán, mennyire más lenne akkor tanári 
működésük. Istenem, milyen előadásokat tar thatná-
nak azok,4 a kik anélkül is oly szépen tudnak mű-
ködni ? 

Magától értetődik, liogy a m i n t egyszer arról van 
szó, hogy tapasztalt férfiak5 töltsék be a tanári állá-
sokat, úgy megfelelőleg a tizetest is rendezni kellene. 
Legyen az legalább is olyan, a mely koruknak, állá-
suknak s helyüknek megfelel. Ugy érlve a helyet, 
hogy nagyobb városban az ember többet költ állá— 

1 Az ilyen gondolkozású férfiú kezdetben sem volt 
való a kathedrára. Oda más lelkület kell : a tudomány rajongó 
szeretete. Szerk. 

2 Való igaz ! Szerk. 
3 Hát kényelmet keresett tanári lélekkel? Szerk. 
4 Ez csak az egyik oldala a dolognak : az élet ismerete ; 

erről érdekesen lehet csevegni, de abból még nem lesz 
dogmatikai előadás. Szerk. 

5 És tanult, tudományművelő férliak ! Szerk. 
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sánál fogva, mint kisebb helyen. Egy ismerősöm míg 
falu helyütt működött , kisebb jövedelme mellett is 
spórolt, ellenben városokban csakhamar adósságot 
csinált a jóval nagyobb jövedelem dacára is. Állá-
suknak megfelelően azért, mivel minden állással 
j á rnak bizonyos kiadások, a tanárénál pl. a modern 
művek, folyóiratok beszerzése, tanulmányutak stb. 
Koruknak megfelelően, mert a mi talán az 5—6 éves 
papnak megfelel, nem felel meg a 15, 30, 40 éves 
papnak, aki másutt ily időben jövedelmezőbb állást 
tölthetne be. Ne idealizál junk! Emberekről van szó. 

De sőt! Mi aki tünte tések korát éljük. Jó. Adhat 
ez okot tettetésre, számításra. Általában véve azonban 
mégis csak megérdemelt ju ta lom ez, buzdítás és elis-
merés. Adjunk tehát ez elismerésből az egyházmegye 
első papságának, a theologiai tanári karnak is minél 
többet.1 Ha így a theol. tanári állás nagyobb jövedelem-
mel, több kitüntetéssel lesz egybekapcsolva, akkor 
az egyházmegye bármely nagyműveltségű, tapasztalt 
papja is szívesen fogja azt betölteni.2 Működése lel-
kes lesz és hasznos. A lelkipásztor igazi lelkipászto-
rokat fog nevelni.3 Kósa György. 

Levél a szerkesztőhöz. 
Nagyságos Szerkesztő Ur! Hanuy dr. egyetemi 

tanár az «Alkotmány» szept. 8-iki számában ismer-
tette a legújabb pápai dekrétumot, mely a plébánosok 
elmozdításáról szól. 

Az elmozditási okok nem újak, de a fegyelmi 
eljárási mód ú j s az életben, azt hiszem, nem igen 
fog beválni, legalább a mi viszonyaink közt nem. 
Az eddig a fontosabb esetekben alkalmazott kon-
zisztoriumi eljárás helyeit két-két examinator, ille-
tőleg plébános-konzultor fog a püspökkel eljárni 
minden ilyen ügyben s ez a háromtagú testület 
szótöbbséggel fog határozni, tehát ketten le is sza-
vazhatják a püspököt. 

Hanuy dr. is mondja , hogy ehhez eszményi 
emberek kellenek, én meg úgy látom, hogy ez a 
vizsgáló-testület nem lehet függetlenebb a konzisz-
toriumnál, sőt hogy ez — nálunk legalább — lehe-
tetlenné fogja tenni az egész el járást ; mer t ez az 
«eszményileg pártat lan törvény» kellemetlenebb lesz 
magára a vizsgáló-bizottságra, mint talán arra, a ki 
ellen kellene eljárniok. Nálunk idő folytán sok-sok 
mindenféle dolog fejlődött ki (címek, rangok, jutal-
mak), a mi mégis csak a püspök kezébe van letéve 
s nélküle hozzájutni nem lehet. Ki fog nálunk sza-

1 Ez mind olyan magyaros fölfogás ; a külföldi tudós 
theologusoknak nem sok jut ki az ilyenből, saját hirök-nevük 
a legnagyobb kitüntetés rájok nézve, a világ szemében 
is. Szerk. 

8 Ha t. i. tanárnak való. Szerk. 
3 Itt már letért az útról ; dogmatikáról, a nehéz dogma-

tikáról volt szó. De hát azért szívesen meghallgatunk min-
den nézetet, csak járuljon hozzá a fölvetett kérdés érlelé-
séhez. Szerk. 

vazni a püspök el len? S miért kell azt föltételezni, 
hogy szükséges legyen ellene szavazni? A gyakorlat 
majd megmutatja, mennyire válik ez be ná lunk , 
különösen ha úgy — m o n d j u k pl. — nemzetiségi 
szempontok is belevegyülnek az eljárásba. Nálunk 
az élet sokféle szálakból szövődik össze. 

Azt se igen látom be, hogy ezen dekretum által 
«a hierarchikus egyházjog lehetővé tette a demo-
krat ikus szellemű társbiráskodást», hiszen a konzisz-
torium sem áll püspökökből, h a n e m áldozárokból, 
mint az ú jonnan előírt vizsgáló-bizottságok két-két 
tagja a püspökön kívül. IIa pedig a püspök lesza-
vaztatásában állna ez a demokrat ikus elem, az ilyen 
demokrat iának nem látom szükségét, káros követ-
kezményeit igen. 

Természetesen nem lehet föltételezni, hogy a 
szent-széknek ne lettek volna kellő okai eme dekre-
tum kibocsátására ; azonban innen a magunk köréből 
nézve a dolgot, nekünk a jelen esetben a ratio legis-
latoris nem világos. Nem világos kettő. Először, miért 
kellett a püspököt a plébánosok körül való fegyelmi 
el járásában a konzisztorium helyett a zsinati vizsgáló-
testületekre utalni és másodszor, miért kellett az 
új bizottságokat i lynemű jogkörrel föl ruházni? Ez 
utóbbi pontnál különösen az nem világos, hogy az 
űj rendelet hogyan illeszkedik majd bele a püspök álta-
lános fegyelmi jogkörébe s miután mélyen bele-
nyúl az egyházmegye adminisztrációjába, mik lehetnek 
az életben, a gyakorlatban kifejlődhető folyományai? 
Az elvek logikája, tudjuk, sokszor messze hat ki. 

Az eszményileg pártat lan fegyelmi törvény nem 
hinném, hogy a gyakorlatban mindig a legjobb 
törvény lenne. Tehát ebben az i rányban szükséges 
volna némi fölvilágosítás. Tisztelettel Andrea. 

Sz. Szeged . Az előbbi számot Marosvásárhelyre küldtük. 
N. M o r a v á n . A jövő számban. 
A h á t r a l é k o s o k a t e l ő f i z e t é s e i k sz ives b e k ü l d é s é r e 

k é r j ü k . 
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A dogma mint nagy jet. d i . ) 

Lássuk csak közelebbről ezen kérdést. Azt a hitet-
len nem teheti, hogy a fölújító, reprodukáló fantáziát 
tegye meg a dogmák szülő any jává ; hiszen akkor 
mindjár t önönmagát üti agyon, mert fel kell tételez-
nie, hogy a dogmahivők vagy maguk szereztek érzéki 
képeket a dogmákról, vagy meggyőződtek arról, hogy 
azoknak voltak ilyen érzéki képeik, a kik után fogad-
ták el ezen dogmákat. Szóval, hogy a dogmákat vala-
mikor érzékek segítségével tapasztalták meg. Amit 
pedig tapasztalni lehet érzéki uton, az létezik is a dol-
gok való rendjében. A fantázia t. i. csak olyan tárgy-
ról újí that fel képzetet, mely az érzékekre valamikor 
hatott. Már pedig a hitetlen egyrészt a dogmáknak 
reális, tárgyi igazságát nem engedi meg, másrészt téve-
désében még sem sülyedt annyira, hogy nem látná 
be a dogmáknak érzékfölötti voltukat. 

A teremtő, produkáló, eszményítő fantáziát is 
hiába hívja segítségül. Ezen fantázia tényleg létezik, 
rendkívül termékeny, hasznos és bámulatos dolgokhoz 
vezet. Pl. új gépet e nélkül megszerkeszteni nem lehet ; 
a művészet e nélkül szárnyaszegett. De legyen ezen 
fantázia bármennyi re termékeny, a dogmák létrejöt-
tét nem magyarázza meg; t. i. egy nagy alaphibája 
van, mely miatt épen oly elégtelen mint az előbbi 
fantázia; az, hogy valójában érzeteken s képzeteken, 
tehát ismét érzéki alapon nyugszik. Hiszen ezen fan-
tázia nem más, mint egy vagy több tárgyról szerzett 
képzeteknek összefoglalása egybe kiválogatva a leg-
tökéletesebbeket, vagy egy magában teljes képzet-
folyamatnak szétbontása részeire, a mint vagy syn-
thetice, vagy analytice j á r el. Pl. megalkotja az esz-
ményi hőst, összehordva mindazt, a mi kiváló hősök-
ben a legkiválóbb, vagy leírja a vihart, részeikben 
mutatva az egyes elemeket. Az nem változtat a dol-
gon semmit sem, hogy vésővel, ecsettel, tollal vagy 
szóval történik-e az érzékeltető kifejezés, a minthogy 
a dogma is érzékfölötti igazság marad, akár szobor, 
akár kép, tudományos értekezés vagy himnusz ál-
lítja elénk. 

A fantáziának természete, légköre ilyen a leg-
kiválóbb alanyban is, csak ter jedelemben és tökéle-
tességben lehetnek fokozatok. A tömegnek teremtő 

fantáziája pedig jóval alacsonyabb fokon áll, hiszen 
gyümölcsének arányosnak kell lennie a tömeg átla-
gos befogadó képességével. 

Végre a babona ! A mi a kuruzslóknak az uni-
versalis tapasz, ugyanaz a babona a hi tet leneknek. 
A mint ez nem gyógyít semmit se, úgy az nem m a -
gyaráz meg semmit se, ha a dogmák eredetéről van 
szó. Valóban teljesen tudománytalan eljárás, ha valaki 
a vallásfogalmat, kérdéseit, nevezetesen a dogmákat 
a fölényesen odadobott babona szóval akar ja letár-
gyalni. A babona éles ellentétben van a dogmákkal. 
A babona alapja vagy a polytheismus, vagy a pan-
theismus s így kivétel nélkül mindig telítve van és 
pedig szükségképen nem észfölötti, hanem észelle-
nes tar talommal. Ezzel szemben egészen világosan 
megállapítható, hogy a dogmák a monotheismus 
alapján állanak. A dogmák az embernek épen szel-
lemi részét biztos mederbe terelik, a babona ellen-
ben az embert ezen medren túlhelyezni, emancipálni 
akarja . A dogmák változhatatlan tanokkal és intéz-
ményekkel bástyázzák körül az ember t ; a baboná-
nak egyik jel lemvonása az önkény és divatosság. 
A dogma megjelöli eredetét és forrását és pedig 
egészen nyíl tan; a babona azonban hiteles (authen-
ticus) szerzőt és okmányt felmutatni nem tud. 
A dogma az ember lelkébe bizalmat önt Isten iránt, 
mert hozzá utalja, mint teremtőhöz, úrhoz s atyá-
hoz ; a babona bizalmatlanságot rejt magában, mert 
álutakon akarja megszerezni azt, a mit Isten az em-
bernek tudnia, vagy birnia nem adott. A dogma 
mind a négy égtájon ugyanaz, a babona minden 
zóna alatt más. 

Dogma és babona között a különbség szembe-
szökő ; nemcsak nem azonos dolgok ezek, hanem 
egymástól egészen elütő jelenségek. 

Már most, lia a hitetlen jóhiszeműen, hamisság 
és erőszakoskodás nélkül áll a nagy kérdés elé: 
honnan van a dogma? Ha a mythologia, fantázia, 
babona csavarait akárhogyan szorítja is meg és 
azok nem képesek kigyöngyözni a dogmákat? Mit 
tegyen mos t? Letagadni a dogmák létezését nem 
lehet ; felelet nélkül visszavonulni sem lehet, mert ez 
meghátrálás, megijedés volna ; azt mondani , nem 
tudjuk, vagy nem tudhat juk a dogmák eredetét, egy-
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értelmű a kutatásról való lemondással, a mi nagyon 
rosszul illik olyanhoz, a ki azt mond ja magáról, 
hogy hidegvérrel néz szembe a búvárkodásnak. Nor-
mális észjárás mellett csak egy várha tó : az előítélet-
től és hamis gondolatfejtéstől megszabadított, vagy 
ment ész az okozatnak megfelelő okát fogja keresni 
s megmozdul valami ott, a hol a szív szokott lenni. 

2. Az embernek szebbik és nemesebb része az ő 
szellemi lelke. Ezen szellemi természetéből fakad a 
tudás vágya, mely az embernek egyik hatalmas moz-
gató ereje. A tudás vágyának gyökerei sokkal mé-
lyebben vannak lelkében, minthogy kiirtani lehetne ; 
feszítő ereje sokkal nagyobb, minthogy elnyomható 
volna. A tudás vágya a gyenge embert odáig ragadja, 
hogy szembe száll az egészség és élet veszélyeivel, 
lemond az élvezetekről. Belekapaszkodik az óriási 
világokba s befurakodik a parányok rejtekeibe, fel-
ássa a temetőket, megostromolja a moha ette romo-
kat, kutat ja az életet és enyészetet — mindennek 
van előtte jelentősége. Az emberi lélek látni és vilá-
gítani, érteni és magyarázni akar. Sikerei nagy-
szerűek. 

Földünk, ez a közös anyánk, melyet m á r régen 
sárgolyónak neveznek, igen gondosan zárja el kin-
cseit s igen titkos rak tárakban őrzi adományait . Az 
emberi lélek azonban széttépi a burkokat , fölpat-
tantja a lakatokat s előhozza a raktárakból a titkos 
vagyont; a selyem s bársony, ragyogó csillárok, káp-
ráztató szinű festékek s ezerféle bámulni való dol-
gok azután elárulják, mit rejteget ez a ráncos képű 
vén sárgolyó. 

Az örökké mozgó, kifogyhatatlan őserejű termé-
szet folyton szövöget s fonogat, fűz, ragaszt, olvaszt, 
épít s pusztít. Az emberi lélek belopódzik a termé-
szet műhelyeibe, laboratóriumaiba s ellesi a nagy 
ezermester bűvös titkait, kiszámítja útjait s kiolvassa 
rejtélyes jeleiből a törvényeket; a hidak, gépek, mo-
torok, műszerek azután a parancsszóra engedelmes-
kedő, igába került természetet állítják elénk s vas-
kos könyvek vitatkozásai törekednek a kérdésekre 
megfelelni. 

Szóval a tapasztalati és elméleti tudományok az 
emberi lélek tudásvágyának, ezen tudásvágy mun-
kájának, termékenységének s elvitázhatatlan szép si-
kereinek beszédes tanúi. 

Azonban arra kell ügyelnünk, hogy ezen tanuk 
az igazságból valamit el ne hallgassanak; különben 
azon veszély forog fönn, hogy az ember többnek s 
nagyobbnak látszik, mint a mi. Két dolog az, a mi a 
teljes igazsághoz tartozik. 

Az első az, hogy az említett téren az ember 
soha azon túl nem jutott s nem fog ju tn i soha, 
mint a mihez a tudásvágynak odavetett tárgy, a 
teremtett mindenség alapul szolgál. A ki ezen tételt 
nem fogadná el, annak azt kellene bizonyítania, 
hogy az ember a jelenlegi egész mindenségben nem 
létező anyagot képes létrehozni és sehol az egész 

mindenségben nem létező természeti törvényeket 
felállítani. 

Joggal feltehető, hogy ilyenekkel szemben nem 
szükséges csak egy sort is elvesztegetni, mer t ilyenek 
nem léteznek. Egyébként elegendő arra utalni, hogy 
az ember csak a meglevőt képes alakítani, de egy-
szerűen a semmiből valamit létrehozni nem tud ; 
továbbá, hogy az ember az igazságot csak megtalálni 
tudja, de nem önkényesen fölállítani. Ez t. i. azt 
tételezné föl, hogy az ember minden lehetségesnek 
ősforrása, minden valóságnak alapoka, a lét vagy 
nemlét fölött korlátlan hata lommal rendelkező úr. 

Nekünk különben egyelőre ezen egész pontra 
nincsen szükségünk s így nem is fejtegetjük tovább; 
csak a teljes igazság kedveért nem volt szabad mel-
lőznünk. 

Reánk nézve sokkal fontosabb most az a másik 
dolog, a melyik a teljes igazsághoz tartozik, az t. i., 
hogy legyenek a tapasztalati és elméleti tudásnak 
vívmányai bármily szépek, nagyszerűek s bámulato-
sak, a nehézkességnek különös jellege van r a j t u k : 
az, hogy hosszas kísérletezésnek eredményei. 

Az anatómia pl. épenséggel nem akar fiatal 
lenni, hiszen azzal dicsekszik, hogy az emberiség 
létének első idejéig ér föl ; tehát liosszű múlt ja van. 
S mi lyen? Nagyon lassan haladt előre, közben szü-
netelt és visszaesések is megállapíthatók: Több ezer 
esztendős út ja sokszor puszta és sivár.1 

A fiziologia is tekintélyes kort tulajdonít magá-
nak.2 Mennyi kísérletezés ! S mégis mennyi hézag 
még! Ennek egyik oka, hogy «ismereteink az élet-
telen természet erőiről s működéseiről még kor lá-
toltak», mint az idézett műben olvassuk. De így va-
gyunk a természet tudományokkal egyátalán. Az 
anatómiáról szólva ezt mond ja Raube r : «Dass ihr 
Weg Jahrtausende hindurch so verlassen und öde 
war, kann nicht autfallen. Es ist der Weg der Natur-
wissenschaft im ganzen». 

A biologiának is a mult század második feléig 
kellett várnia, míg igazi nagy diadalaihoz el tudott 
jutni.3 

A csillagászat is elég lassan haladt előre és jó 
időbe került, míg a vastag tévedésekből kilábolt.4 

De ne folytassuk; a természettudományok egész 
katalógusát ide iktathatnók. 

Nem azt tar t juk különösen megjegyzendőnek, 
hogy az ember csak lassú egymásutánban jutott a 

1 Dr. A. Rauber, Lehrbuch der Anatomie des Menschen.6 

Leipzig. 1902. I. B. Zweiter Abschnitt : Geschichte der Ana-
tomie. 

3 Landris-Rosemann : Lehrbuch der Physiologie des 
Menschen. Berlin. 1905. Majd minden rész után van rövid 
történeti visszatekintés. 

3 H. Muckermann S. J. : Grundriss der Biologie. Her-
der, 1909. 

4 Plaszmann-Pohle : Ilimmel und Erde. I. B. Der Ster-
nenhimmel. Leo-Gesellschaft. Wien. 
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biztos igazsághoz, hanem hogy sok tapogatózás, téve-
dés, kísérletezés után találta meg a természetnek 
eddig ismert igazságait; vagyis inkább, hogy a mi 
az embernek közreműködésével revelálódik meg, 
csak sok hulladék, csetlés-botlás után tűnik fel az 
igazságok égboltján. 

Nincsen másként a dolog a tudomány elméleti 
terén sem. Századokig elhúzódó föltevések (hypo-
thesisek), ezeknek egymásközti harcai, egyik föltevés-
nek elhagyása, másikhoz való visszatérés, a végső 
Ítéletek felfüggesztése mind olyan jelenségek, melyek 
azt mutat ják , hogy az ember az elméleti igazságokat 
is csak lassan tudja megszólaltatni. 

A maguk terén így vannak a filozofia és a filo-
zófiai tudományok is. Az örökös módszer- és rend-
szerváltoztatás, nézetek elavulása, u jak felbukkanása 
elég világosan mutat ják, hogy a filozofiai tudomá-
nyok is csak kísérletezések, találgatások után képe-
sek láthatóvá tenni az igazságot.1 

Egy kivétel talán mégis csak lesz? Talán a hit-
tudomány, mint legelső és legfőbb tudomány, sze-
rencsésebb a maga út ja in 1 Tévedés! A hi t tudomány 
t. i. nem maga a hit, nem termeli a dogmákat, nem 
hatalmi szóval dönti el a kérdéseket; h a n e m for-
rásaikból kiemelve a dogmákat, azokat bebizonyítja, 
a következményeikben rejlő gazdag tartalmat föl-
színre hozza, a dogmákat az emberi elme értelmi 
körének határához lehetőleg közel hozza, védőgáta-
kat emel és erősít az ellenséges áradatok ellen. Ez 
azonban azt muta t ja , hogy ugyanazon kényes és ke-
mény szerszám is ott van eszközei között, mely a 
többi tudománynak azt a bizonyos jelleget a d j a : az 
emberi ész. Azonkívül a mint nem lehetséges hit ott, 
a hol nincsen ész, ép úgy nem lehet a theologiának 
művelése egész ter jedelmében sikeres természetes 
tudomány nélkül. Innen van a sűrű érintkezés a 
theologia és a természetes tudományok között. Ezen 
körülmény azonban, az előbbiekből nyilvánvaló, 
nagy akadálya a theologiának a maga ú t ján s na-
gyon lassítja röptében. Szóval a theologia is mód-
szer, rendszer, behatolás, illetőleg fejlődik és arcá-
nak verejtékében dolgozik.2 

Az embernek megismerése nem intuit iv; vagyis 
egy markolással nem mindent átfogó, egy pillantás-
sal nem a teljes mélységig hatoló, egy villanással 
nem mindent elemező betekintés az igazságokba s 
ennélfogva az ember nem képes akár az összes 
erejét egyébként meg nem haladó (a többiről nem 
is szólva) igazságokat egyszerre kivetíteni, akár soha 

1 Tanulságos pl. a magyar történetírás fejlődésének 
útja, a mint röviden összefoglalva olvasható dr. Békefi 
Rémig, Horváth Mihály és a magyar történetírás cimű ünnepi 
beszédében. Budapest, Athenaeum. 1909. 

2 Érdekes és tanulságos pl. a dogmatikának Pesclinél 
olvasható rövid története. Christian. Pesch S. J. : Praelectio-
nes dogmaticae I. Vol. p. 13—28. : De história theologiae 
dogmaticae. 1894. 

semmiféle pótlást, tökéletesítést nem szenvedő rend-
szert felállítani, akár soha semmiféle javításra, ki-
igazításra nem szoruló alkotásokat létrehozni. 

Innen van az, hogy a szellemi m u n k a terén a 
fő, uralkodó irány ugyan az emelkedés, ha ladás ; de 
ezen emelkedő vonal nem sima, hanem cikk-cakkos, 
megtörött, közben stagnálással, sőt visszaeséssel, fe-
lejtésekkel. A tudományok s művészetek története 
elég világosan muta t ja ezt. Nagyon sok függ a ked-
vező körülményektől s attól, hogy közben-közben 
megjelenik valami kiváló lángelme s u jabb lökést ad 
a munkának , központosítja az apróbb erőket, fog-
lalkoztatja egy ideig az ugyan munkabíró , de inven-
cióval nem rendelkező kisebb tehetségeket. 

Czilek Balázs dr. 

Hofbauer sz. JÇelemen Mária hitvalló élete 
főbb vonásaiban feltüntetve. (ix.> 

1908. jún . 8-án pünkösd nyolcada alatt, szentünk 
az Oltáriszentség előtt imádkozott. Éppen a 87. zsol-
tárnak következő versét imádkozta : «Pauper sum 
ego et in laboribus a iuventute mea, exaltatus autem 
humialiatus sum et conturbatus». E szavaknál bense-
jében egyszerre oly heves megrendülés keletkezelt, 
hogy minden tagjában reszkedelt. A megrendülés és 
remegés még egyszer ismétlődött. Ez volt az égi nyilt 
jeladás. Megalázódott Isten akarata előtt s felajánlotta 
magát áldozatul. Erre lelki nyugalma visszatért1. Ezt 
az eseményt azért említ jük itt, mert Frigyes Ágost 
király a bennoni ták száműzetését keserves könnyek 
között, szintén jún . 9-én írta alá. Mért sírt a király, 
e lmondja a legilletékesebb ember, Raczynski gróf 
érsek: «Ha a bennoni ta atyák kongregációjának felosz-
latásáról szóló királyi rendeletet elolvassuk, mindenki 
könnyen meggyőződhetik róla, hogy az atyákat telje-
sen ártatlanul büntették meg, mert ha az ő ellenségeik 
valami h ibának csak árnyékát is föl tudták volna 
találni, azt bizonyára nem mulasztották volna el i r -
tózatos bűnténnyé fölfújni és azt a rendeletben is 
gonosz vonásokkal kifejezésre jut tat ták volna. Tény, 
hogy a király ezt a rendeletet a láír ta ; ámde mennyi 
könyébe került neki, hogy erényes embereket kihall-
gatás nélkül volt kénytelen kiutasításra ítélni».2 

Azaz «kihallgatás» is volt az ügyben. Bizottság 
jelent meg e célból a zárdában ; de ez m á r a ki-

1 Haringer 142—3. 1. Appendix Sumarii, 14. 
2 Innerkofler, 328. 1. Ártatlan, önfeláldozásig fáradozó 

szerzeteseknek, Isten embereinek a szenvedélye isteni, bámu-
latos, tanulságos látványa volt Varsónak és egész Lengyel-
országnak, hasonló ahhoz, a melyet szent Cyprián írt le a 
vértanuk szenvedésének idejéből : «Vidít admirans praesen-
tium (a kortársak) multitudo coeleste certamen I)ei, certa-
men spiritale, praelium Christi : stetisse servos eius voce li-
bera, mente incorrupta, virlute divina, telis quidem saecula-
ribus nudos, sed armis fülei ardentis armatos». Epist. 8. ad 
Martyres et Confessores. Opp. ed. Maur. 2. Venet. 1758. col. 48. 



452 RELIGIO LXIX. évf. 191(1. 

utasításról szóló királyi rendelet kelte után történt, 
korántsem valamely igazság kiderítésére, hanem csakis 
az ártatlan szerzetesek további gyötrésére. Ennek a 
bizottságnak tagjai hárman, Wielopolski József őrgróf, 
Potocki Sándor rendőrminiszter részéről, Grabowski 
Szaniszló gróf, a h í rhedt Luszczewski János belügy-
miniszter részéről és Saunier ezredes Davout marsall 
részéről, nevezetessé tették magukat azzal a gyáva-
ságukkal, hogy mikor a rendházban másodízben 
megjelentek zaklatni és nem levő kincsek után ku-
tatni, értesülvén a türelmét vesztett nép zúgolódásá-
ról, annyira megijedtek, hogy nem merték a zárdát 
aznap este elhagyni, hanem azon az éjjel, az atyák 
oltalma alatt nagyobb biztonságban érezvén magu-
kat, mint otthon, ott a zárdában háltak meg. Ez jún . 
19-én, Űrnapján történt. 

A deportációt tovább halasztani m á r nem lehe-
tett. Másnap meg is történt az. A Sz. Bennóba vivő 
utcákat korán reggel katonaság szállta meg, azután 
kocsik gördültek a zárda elé. Mindegyik mellett hat 
fegyveres katona volt. A szerzeteseket a biztosok be-
tömték a kocsikba, azután mindegyik kocsi külön-
külön sebesen elindult s lovaskatonáktól kisérve más-
más utcákon vágtattak ki a városból. Az atyák eltávolí-
tása után a szomszéd plébániáról pap érkezett, a ki 
az Oltáriszentséget elvitte ; azután bezárták a templo-
mot s az a j ta jára rányomták a kormány pecsétjét. 
A zárdába tüstént tüzérség vonult be. A nép le-fölhul-
lámzott a templom körül s keservesen sirt, énekelt és 
könyörgött, hogy bocsássák be a templomba.1 Egy 
90 éves szemtanú 1880-ban Lubienskinek azt beszélte 
el, hogy a népet csak azzal lehetett napok multával 
is — mert a nép mindennap megjelent — távozásra 
birni, hogy, ha nem távozik, a szép templomot ágyúk-
kal romba lövetik.2 

Soha a lengyelek a redemtoristákat feledni nem 
tudták.3 1905-ben végre ú j ra megalakult Varsóban a 
redemtorista kongregáció és az «örök missió» is ú j -
ból föltámadt. 

De hova lett szentünk és az ő kongregációja ? 
A városból a szél minden i rányában kivágtatott 

kocsik csaknem egy időben, egy helyen valamennyien 

1 Mi történt a városban ? Leírja Sabelli. «Das Militär 
blieb auf seinem P o s t e n . . . ja man verdoppelte noch alle 
Wachen, denn man sah unter allem Volke jeden Standes und 
in allen Teilen der Stadt die tiefste Bestürzung und hörte 
auf allen Strassen und in den Häusern lautes Weinen und 
Schluchzen. So grosz war die Liebe des Volkes zur Kongre-
gation.» Innerkofter, 333. 1. 

2 A varsói szabadkőműves páholyban a gyalázatos tett 
elkövetése napján este ünnepi lakoma volt, messze kiható 
nagy zajjal, a melybe pisztolydurrogások is vegyültek be. 

3 A nép ajkáról Polkowski krakói kanonok még néhány 
év előtt is hallott egy szomorú éneket elhangzani a redem-
toristákról, a mely éneknek egyik szakasza keservesen így 
kezdődik : 

«Nézd, oh Isten, mit tettek mi velünk !» Innerkofter. 
338. 1. 

találkoztak: Küsztrin vára előtt. így volt ez kicsinálva. 
Ott, a 17 áldozárból, 11 kispapból és 10 laikus test-
vérből álló rendház tagjai külön-külön, szűken bár, 
de tisztességesen bebutorozott szobákat és egy nagy 
termet kaptak, melyet kápolnává alakítottak át. Ebben 
a bánásmódban mutat ta ki Frigyes Ágost király ne-
meslelkűségét. Talán azt várta, hogy Küsztrinben az 
atyák békében fognak maradhatni . Ámde nem marad -
hattak ott, mert Napoleon parancsa föloszlatásra 
szólt és a szabadkőművesek nem engedtek nyugtot, 
míg akaratuk nem teljesült. Kormányrendelet érke-
zett tehát Varsóból, hogy az idegen szerzetesek «sa-
jüt költségükön» hazá juk ha tá rá ra hurcoltassanak és ott 
szélnek bocsáttassanak. Még a küsztrini protestáns 
nép is megbotránkozott azon, hogy az atyákat lelki-
pásztori buzgóságuk miatt vetették fogságra és bo-
csátották most kegyetlenül minden segítség nélkül 
szélnek. 

Szentünk a küsztrini fogság alatt sem szűnt 
meg kongregációja jövőjéről gondoskodni. Mikor ki-
nek-kinek hazájába kellett költöznie, ő két áldozó-
pappal, egy kispappal és egy laikus testvérrel, nem 
Svájcba, a hol m á r két zárdája volt, hanem egye-
nesen Bécsbe ment, a hol szentünk «semmije» mel-
lett őrt, hogy e semmije megmaradjon, ellensége a 
jozefinisztikus rendszer állt egy óriási állam hata lmá-
val és ott telepedett le oly sajátságos cimen, mely 
m á r maga merész és mint látni fogjuk, fölöttébb si-
került csapás volt a magát mindenhatónak tartó j o -
zefinismusra. 

De erről a következő, befejező részben. 
Itt még csak egyet kell megjegyeznünk : azt, hogy 

szentünket kortársainak millióit és millióit fölülmúló 
természetfölötti, hősi lelki nagyságában leginkább 
épen a varsói üldözés muta t ta be. Itt tünt ki legfő-
képen az ő «invicta patientiája», az ő emberfölötti 
hajthatatlansága. Maga Napoleon, ha ta lmának tető-
pontján, az ő irtózatos kíméletlenségével s kegyelet-
lenségével sújtott le reá és kongregációjára. De szen-
tünk, hasonlóan szent Péter sziklájához, meg nem 
ingott a csapás alatt s rendületlenül megállt isteni 
hivatása mellett, hogy a redemtoristák rendjét az 
Alpeseken innen meggyökereztesse.1 

Ne feledjük azt se, hogy maga a pápaság is oly 
válságon, oly üldözésen ment át ez időtájt Napoleon 
keze és a francia forradalom istentelen szellemének 
nyomása alatt, hogy az abból való megszabadulást, 
a ki a szenvedést és a megszabadulást is végig élte, 
VII. Pius pápa, e megszabadulás emlékére rendelt 
Mária-ünnep (sub titulo Auxilium Christ ianorum) 

1 Lengyelországban maradt rendtársai beolvadtak a vi-
lági papságba és bár ott is dicsőséget szereztek a rendnek, 
a mely őket nevelte, de a rendhez csatlakozni már nem volt 
többé erejök. Szentünk valóban, mint szent Kristóf a kis 
Jézust, úgy hordozta hatalmas ölében halálos küzdelmeken 
át «invicta pacientia» (szent Ágost) fél Európán át a redem-
torista rend eszméjét és hivatását. 
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Officiumában «explorati miraculi loco habendum»-
nak, kézzel fogható csoda-dolognak minősítette, mert 
úgymond, inopinato, et praeter omnium expectatio-
nem, egészen véletlenül és emberi számításon kívúl 
történt. Ugyanez a pápa az egyháznak korabeli ül-
döztetéséről tovább még azt is mondja , hogy annak 
hasonmását az egyháztörténelemben találni nem 
lehet.1 

Szentünk az egyháznak már ebben a napoleoni 
üldöztetésében minden következő századnak min -
tául szolgáló hitvallóvá magasztosult. Bécsi további 
apostolkodása alatt csak gyarapította örök dicsősé-
gét, nem alapozta. Az alapozás már Varsóban vált 
ténnyé. 

Szentünk szokatlanul imponáló, rendkívüli hódo-
latot keltő személyiségét, varsói, 22 évre terjedt apos-
tolságának idejéből, röviden sokat mondva, csekély-
ségben nagyot markolva, Prusinowski jellemezte kö-
vetkezőképen ; «Ha Kelemen atya Varsó utcáin já r t -
kelt, mindenkinek szeme ráirányult , mint szokatlan 
szentségű férfiúra. Hogyha ő valamely társaságban 
megjelent, mindenki mint szentet üdvözölte. Az em-
berek ruhá jának szegélyét igyekeztek érinteni, néhá-
nyan nagy tisztelettel meg is csókolták azt. Akárhol 
jár t , az anyák lábai elé borul tak s gyermekeiket felé 
emelve ki ölükből, áldásáért esedeztek. 0 pedig, mél-
tóságteljes magatartással, ragyogó arccal és átható 
tekintettel, mindenktvel szemben jóságot és igaz ha j -
landóságot tanúsított».2 

III. Hofbauer atya bécsi apostoli működése. — Állás-
foglalása és elhelyezkedése az akkori államminden-
hatóságos, jozefinisztikus egyházpolitikai rendszer-
ben. — Lelkiatyai működése az Orsolya-rendi apácák 
bécsi templomában, kolostorában és azonkívül Bécs 
városában. —Szentünk világvárosi paszlorációja : az 
oltárnál, a szószéken, a gyóntatószékben, a szegéng-
és betegápolás terén. — Térítései. — Hatása a neve-
lésügy, irodalom, sajtó és társas élet körében. — 
Hofbauer atya és az európai fejedelmek bécsi kon-
gresszusa. Harca az egyház szellemének szabadságá-
ért. — Viszonya Széchenyi Ferenc grófhoz és család-
jához. — Egyéni főcélja: a redemptorista-rend meg-
alapítása Németországban. — Ausztriából való szám-
űzetés veszedelmében. — Fordulat. — Betegsége, halála, 

temetése. — Megdicsőülése. 

57 éves, tehát az aggastyánkor küszöbén volt már 
szentünk, midőn LS08. év nyarán Küsztrinből hét 
rendtársával, kik között két áldozópap, egy kispap 

1 Nullo similis persecut ions in priscis Annalibus exemplo 
folyt le a napoleoni üldözés valóban. Ha valakin, Napoleonon 
bizonyosodott be a zsoltáros biztató szava, mely a küzdő 
megváltó Ember-Krisztushoz, az ő egyházához és az értök 
küzdő szentekhez van intézve: «Dominus a dextris tuis : con-
fregit in die irae tuae reges». Napoleon gőgős hatalma is 
összetörött, mint a pozdorja és megsemmisült ; ellenben a tőle 

és két laikus testvér volt,3 gyalogszerrel Posenen és 
Porosz-Szilézián át Cseh- és Morvaország határa 
felé tartott. Az abban a korban oly szükséges útle-
velek Stark kispapnál voltak őrizetben, de ő azokat 
elvesztette. Porozs-Szilézia egyik városában, a hol 
francia helyőrség volt, misézni óhajtott szentünk és 
így abba be kellett térnie. Ha megállás nélkül tovább 
mennek s kikerülik ezt a várost, senki sem hederí-
tett volna a szerzetes-karavánra. De letérvén az út-
ról, a városban feltűntek s útlevél-láttamozás alá 
kerültek. Az útleveleket Stark elveszítvén, szentünk 
és társai a francia helyőrség parancsnoka előtt mint 
esetleges kémek, komoly veszedelembe kerültek. 
Agyonlövetésük került szóba. Szerencsére akadt a tá-
borban egy lengyel tiszt, a ki Hofbauer atyát ismerte. 
Ez jót állt értük. De tovább addig nem mehettek, 
míg Küsztrinből tudósítás nem érkezett, hogy a 
szerzetesek onnan csakugyan útlevéllel utaztak el. 

Végre megérkeztek Ausztria — mert az ausztriai 
császárság akkor már 4 év óta megvolt — határára . 
Itt az útlevél hiánya újból bajt okozott. Szentünket 
és társait kímélet nélkül letartóztatták s ki tudja , 
mi lett volna a dologból, hogyha egy lengyel ú rnő 
nem szerzett volna útleveleket Bécsből. És így annyi 
viszontagság után, hazájában volt tehát szentünk. 
Olmiicön és Brünnön át először is szülőföldjére, 
Saszwitzba sietett, Borbála nővére látogatására. Innen 
szentünk és társai egyenesen Bécsnek vették útjokat. 
Milyen gondolatokkal és érzelmekkel volt eltelve 
Hofbauer atya, mint a redemtoris ta-rend Alpeseken-
inneni általános főnöki helytartója, a ki Lengyel-
országban mindent elvesztett, Bécsben és a Habs-
burgok monarch iá jában pedig nemcsak semmivel 
sem rendelkezett, de sőt maga előtt látta az egyház 
szabadságával az ő rendjének létjogát is elnyeléssel 
fenyegető ál lammindenhatóságos jozefinizmus száját 
és torkát tátongani.4 

a föld színéről, azt lehet mondani, majdnem teljesen kiüldö-
zött koldus szerzetes sikerekkel vonult be a boldog örökké-
valóságba. «Mancipata est, mondja szent Ágoston, aeternis 
cruciatibus tortoris incorrecta malitia, coronata (autem) est 
beati (Confessoris) patientia.» íme a fenséges kontrasztok 
legfenségesebbike — a dantei «divina commedia» isteni játé-
kában. Ismeretes a Napoleon és VII. Pius ajkán kipattant köl-
csönös szóvágás egymás ellen : «commediante — tragediante !» 
A történelem, vagyis annak alapjául Isten igazságszolgálta-
tása a pápának adott igazat : Napoleon maradt alul. 

2 Lubienski, 133. 1. 
3 Ezek közül szentünk csak Martin Stark kispapot tar-

totta meg Bécsben magánál. 
4 Ne gondolja senki, hogy szentünk szent Bennótól és 

az ő Varsón kívül esett rendi ültetvényeitől csak úgy köny-
nyű szívvel és minden rájok vonatkozó gondoskodás nél-
kül vált meg. Nagy lelke gondoskodott ezekről is. Jeszers-
heim atyát, a varsói rendház főnökét, aki lengyelországi 
születésű volt, tehát a varsói hercegség területén maradha-
tott, felhatalmazta mindenekelőtt arra, hogy az ottani kor-
mánynál a kongregáció vagyonának kiadását szorgalmazza. 
Varsóban a kormány, a kongregáció ellenségeinek befolyása 
alatt, a követelt vagyon kiadását addig húzta-halasztotta, 
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Bécs kapuinál szentünket az ő balsorsa, az 
osztrák rendőrség teljes szigorával fogadta, személy-
azonosságának igazolására szólította fel és elfogta. 
Miért? Mert tudva volt róla, hogy néhány év előtt 
Hofbauer József unokaöccsét rendőri engedelem nél-
kül magával Varsóba vitte, azután mert Krakóból, 
a hol szentünket a rendőrség a dominikánusok ko-
lostorába internálta, a rendőrség engedelme nélkül 
távozott, végül, mert nemrég kellett neki Bécsből 
útlevelet a határra küldeni, a mi gyanússá tette, 
legeslegvégül, mert a szegényesen öltözött pap drága 
miseruhákat és szereket hozott magával Brünnbe, 
a mit a szemfüles bécsi rendőrség már megtudott 
és most is, drága miseruhákon kiviil szintén nagyobb 
összeg pénz volt nála, a Lichtenstein-féle mise-
alapítvány. Ez az ember, gondolta magában a bécsi 
rendőrség, nem lehet más, mint legalább is templom-
fosztogató, kinek Varsóból m á r előbb a bécsi rend-
őrség bizonyára szintén csak rpssz hirét hallotta. 
Szentünket, miu tán a nála volt pénzt tőle elvették, 
a rendőrfőnök elé vezették. Kleinschmidt kormány-
tanácsos, rendőrfőnök kihallgatta nemcsak szentün-
ket, de Martin Stark kispapot is. Végre felnyílt a 
szeme és szentünket ár ta t lannak találván, szabadon 
bocsátotta; de attól már meg nem szabadíthatta őt, 
hogy «rendőri felügyeletre» érdemesnek ne találtas-
sák, a mint legújabb életrajzírója mondja , talán 
teljes életében.1 

Végre Bécsben volt tehát Hofbauer Kelemen 
atya, a redemtorista rend Alpeseken-inneni rend-
főnöki helytartója. Ezt az utóbbi egyházi joghatósá-
gát szentünknek, a minden lében kanál rendőrség — 
jegyezzük meg jól — meg nem tud ta ; mert ha 
megtudta volna, azonnal tovább toloncolta volna el 
őt hazájából ki a svájci határra, hogy menjen rend-
társaihoz Churba, vagy ahová neki tetszik, mert 
állami engedelem nélkül szerzetes-rendet alapítani 
akkor Bécsben felségsértés számba ment. Már pedig 
szentünk Bécsben, a jozefinizmus fellegvárában, akart 
maradn i — hogy miért, m a j d meglátjuk — és ott is 
maradt , ő és Martin Stark kispapja.2 

A redemtorista rend tehát, Hofbauer atya és egy 

míg a kiadásból nem lett semmi, sőt még a küsztrini tar-
tózkodás költségeit is, melyre nézve a király közköltségi 
fedezetet rendelt el, a kongregáció vagyonából vonták le. 
így a kongregáció Lengyelországban semmi jót sem várha-
tott. Jestersheim atya végre maga is plébániát fogadott el 
Pruszynben, a hol abban a reményben, hogy jobb idők be-
következtével, a redemtorista rend Lengyelországban mégis 
talán fel fog támadni, szép, nagy templomot épített. Remé-
nyei azonban nem váltak valóra. O maga megsiketülvén, a 
varsói lazaristáknál mint kiérdemült plébános 1836-ban 
hunyta le örök nyugalomra szemeit. Innerkofler, 350—1. 1. 

1 Innerkofler, 356. 1. 
2 Két áldozópap társát, a svájci Appenzellert és a 

sclrwarzwaldi Egle-t Churba küldte, Kunzmann frátert a 
lieiligenkreizi cisztercieknél, Widhalm frátert pedig Bécsben 
a rossaui szervitáknál helyezte el. 

kispapja személyében, minden császári vagy kor-
mányi vagy rendőri engedelem nélkül bent volt 
Bécsben, Ausztria szivében és így Ausztriában. És ez 
a körülmény két nagy dologra vall szentünknél. 
Első az, hogy mikor nála úgy fordult a sor, hogy 
kinek kell inkább engedelmeskednie : Istennek-e, 
vagy az embereknek, ő soha, még ha élete forgott 
volna is kockán, nem habozott Isten akarata mellé 
állni. Második az, hogy szentünknek a jozefiniszti-
kus szolgaságot magáról lerázó ez az első állásfog-
lalása Bécsben szakadatlanul feje fölött lebegtette 
egész bécsi életének idején át azt a veszedelmet, 
hogy mint az állami mindenhatóság önkényének 
lábbal taposóját elfogják, bör tönbe vetik, vagy hazá-
jából száműzik őt, a szentség hírében álló férfiút, 
mint közveszélyes embert. Nem ez következett be, 
hanem az ellenkező : szentünk diadala. Hofbauer 
atya rendkívüli okossága és a Szentlélek adomá-
nyainak ösztönzéseiből fakadt rettenthetetlen bátor-
sága a jozefinisztikus, vagyis az egyháziakban is 
önkénykedő Ausztriát olyan zsákutcába terelte, a 
melyből nem volt más menekvés, min t az, hogy a 
redemtorista rendet Ferenc császárnak végre is Ausz-
tr iában el kellett fogadnia, vagyis Hofbauer atya 
fensőbbséges természetfölötti szelleme és ereje előtt 
az állami hata lomnak meg kellett hajolnia. De ez 
egész nagyságában már szentünk halála után követ-
kezett be. Addig azonban, ennek a sikernek meg-
alapozására, Hofbauer a tyának emberfölötti, a var-
sóinál is sokoldalúbb és hősibb lelkiatyai és lelki-
pásztori munkálkodást kellett Bécsben kifejtenie.1 

Breznag Béla dr. 

Terancsics Antal becsülete. 
Csak az a nemzet méltó a fennmaradásra és az 

emberiségben történeti hivatását csak az a nép telje-
sítheti, a mely megbecsüli nagyjait és kiváló férfiai-
nak dicső emlékét lelkes kegyelettel őrzi meg. Hazánk 
múlt jából merí tünk erőt a jelen küzdelmek állhata-
tos megvívására, hogy kiépítsük az ú j ra hatalmas jövő 
Magyarországot. Nem szabad, mert végzetessé válha-
tik, ingoványokon lidércfény után futkosnunk, hanem 
biztos alapon kell nemzeti művelődésünk fejlődésében 
a valódi történetet és tényezőit megismertetnünk. 

1 «Vincenti — mondja az Úr Isten szent János titkos 
jelenéseinek könyvében — dabo manna absconditum, et 
dabo illi calculum candidum; et in calculo nomen novum 
scriptum, quod nemo seit, nisi qui accipit». C. II. v. 17. Az 
a rejtett manna, mely szentünket győzelemre táplálta és erő-
sítette, az Oltáriszentség volt. S csak ő, szentünk tudta azt 
is, mi volt arra a fehér kövecskére felírva, a melyet győ-
zelme jeléül s a jutalom zálogául előre megkapott akkor, 
midőn halála előtt nem egyszer látni volt szerencsés lélek-
ben a virágzást, melyet rendje Ausztriában, Svájcban és 
Délnémetországban halála után Krisztus Urunk erejéből el-
érendő vala. Élete végén, a mint látni fogjuk, szentünk csaknem 
szórta az ő isteni bőségszarujából a csodákat és jövendöléseket. 
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Lehetnek gyakran zavarosak és el lentmondók 
forrásaink s emlékeink, melyek a mult eseményeket 
megörökítik ; a történetírónak tiszte, hogy munká já -
ban a kritika vizsgálódása által leszűrt igazságot tár ja 
a közönségeié, a melynek sem ideje, sem módja nincs, 
hogy a tények valódiságát kutassa. Súlyos mulasztást 
követ el, a ki téves ferdítésekkel félrevezeti, akár szán-
dékosan, akár kellő körültekintés híján, a történetírás 
komoly mezében azokat, kik kevésbbé ismerik hazánk 
és a magyar katholicizmus múltját . 

Yerancsics Antalnak, a XVI. század legkiválóbb-
jai egyikének, szeplőtelen emlékét beszennyezni nem 
engedhetjük, annál kevésbbé, mert eddig e jeles eszter-
gomi érsek és történetíró nevét illő dicsfény övezte, 
melyet kortársai fontak körüle s az utódok tisztelettel 
őriztek. 

Mások figyelmeztetlek arra a méltatlan meghur-
coltatásra, a melyben élő történetíróink egyik legje-
lesebbje, Takáts Sándor, Verancsicsot részesíti. Takáts 
bizonyára nem vizsgálta forrásának, melyből merített, 
a megbizhatóságát ; nem illesztette bele adatát a XVI. 
század közismert tényei közé, mert máskép nem 
írhatná : 

«A keserű humor szólal meg azokban a levelek-
ben is, melyek az idegeneknek adott méltóságokról 
és tisztségekről szólanak. Veráncsics püspökről, pél-
dául, megírják, hogy szereti Máriát, mint a zsidó — a 
körmöci aranyon. Mikor ez a Veráncsics a győri püs-
pökséget megkapta, a magyar urak följajdulnak, a 
miért a király a jóravaló magyar papokat mellőzte, s 
a püspökséget Veráncsicsnak adta, «a ki — írja Forgách 
Ferenc püspök — az szent korona ellensége és kinél 
az föld hitványabb embert nem teremtett.» (1565).»1 

Veráncsics Antal esztergomi érsek elévülhetetlen 
érdemeit a magyar haza és kultura körül jobban ismeri 
az irodalomtörténet, politikai fejlődésünk kutatója, a 
magyar katholicizmus múl t jának hűséges előadója, 
sőt minden magyar kultúrember, hogysem apologiára 
szorulna ; de nem lehet, hogy nevéhez a hazafiatlan-
ságnak és hitványságnak még csak az árnyéka is tapad-
jon. Ritka szelleméről, páratlan becsületességéről és 
áldozatkész honszeretetéről megdönthetlen tanúságot 
tesznek diplomáciai és közjogi működése, egész élete 
és összes írott munkái , melyeket a magyar tudományos 
akadémia tizenkét kötetben adott ki.2 

A mikor Wenzel Gusztáv sajtó alá rendezte 
Veráncsics összes munkáinak utolsó kötetét, a nagy 
férfnit a bevezetésben röviden jellemezte és méltán 
hirdeti : «Veráncsics tetőtől talpig magyar hazafi, 
magyar államférfi volt ; s ugyanazon jellemet mutat ja 
történelmi műveiben is».8 «így lát juk őt hazai törté-

1 Takáts Sándor, A régi levelek humora, Budapesti Hirlap, 
1910. 147. sz. (Junius. 22.) 

2 Monumenta Hungáriáé historica (Magyar történelmi 
emlékek), II. oszt. II—VI., IX-X., XIX-XX., XXV—XXVI. és 
XXXII. 

3 Ugyanott, XXXII. (Budapest, 1875), XVII. 1. 

netünknek azonkori sötét korszakában, mint méltóság-
teljes és tiszteletgerjesztő egyik legnemesebb alakot, 
kinek hátrahagyott művei szellemének és szivének egy-
kori jelességét még ma is feltüntetik. Mint főpap ő tel-
jesen megfelelt hivatásának és nehéz fe lada tának . . . 
Katholikus hitének correct jellemét s vallásos buzgósá-
gát rendeletei és intézkedései, melyeket mint egri püs-
pök és esztergomi érsek kiadott, fényesen bizonyítják».1 

Noha idegenben született, ifjúságától kezdve szive s 
lelke hazánk üdvéért dobogott. A mikor hatvankilenc 
éves korában mint Magyarország prímása és királyi 
helytartó 1573. jun ius 15-ikén országos tevékenysége 
közepett Eperjesen meghalt, magasztos tettekkel és 
dicső emlékkel szállott a sírba. Benne korának egyik 
előkelő tudósát és íróját, a kiváló diplomatát , a ki 
különösen kettős portai követsége alatt a hazának 
hasznos szolgálatokat tett, és a tiszta jel lemű nagy haza-
fit s főpapot gyászolta hálás nemzete, melynek kegye-
letét és őszinte elismerését századok sem változtatják 
meg. 

Az a XVI. századi levél, mely Veráncsics Antal 
győri püspökségéről szól akárminő formában, magá-
ban hordja a hamisítvány nyílt iiszkét ; sőt nem is létez-
hetik. Veráncsics sohasem volt győri püspök; 2 egyház-
nagyi működése a pécsi és egri püspökségekhez, ma jd 
az esztergomi érsekséghez fűződik. E há rom egyház-
megye élén tündöklött gyors egymásutánban, a hová 
fokozatosan emelte a király elismerő kegye, a melyet 
mindenkor a pápai megerősítés és a magyar nemzet 
általános tetszése követett.3 

De van a XVI. század győri püspökei között olyan, 
a kiről Takáts a bécsi levéltárakban s egyebütt a 
magyar főpapok és rendek kevésbbé hizelgő nyilat-
kozatait és erős kifakadásait találhatta ; csakhogy ez 
nem Veráncsics Antal, a ki percig sem iilt a győri püs-
pöki székben, hanem Delfmo Zakariás pápai nuncius. 

Miksa király, Dellino Zakariás lesinai püspököt, 
a ki a királyi udvarban 1554 óta pápai nunciusként 
működött , azon lényeges szolgálatok viszonzásául, 
melyeket neki római királlyá választásakor teljesített, 
t rónra jutása után a biborra ajánlotta. IV. Pius pápa 
Delfmot a király kedvéért 1565. március 12-ikén fel-
veszi a bibornoki kollégiumba és Rómába visszahívja. 
A király maga is meg akar ja jutalmazni Delfinot és 
a győri püspökséget adományozza neki. 

A magyar tanácsosok, — köztük főpapok, — a 
győri püspökségnek idegen főpap részére történt 
adományozása miatt erélyesen felszólaltak és figyel-
meztették a királyt, hogy Delfino kinevezése az ország-
gyűlésen zajos jeleneteknek lesz okozója. Tényleg az 
1569. évi országgyűlésen a magyar rendek azon kérés-

1 Ugyanott, i. h., XXI köv. 1. — V. ö. Fraknói Magyar-
ország és a római szentszék, III. (Budapest, 1903), 150—151, 
196—197. 

2 V. ö. Euhel, Hierarchia catholica medii aevi, III. (Monas-
terium, 1910), 232. 

3 Euhel, i. m., III. I l l , 298, 323. 
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sel fordultak a királyhoz, hog)7 a győri püspökségre 
érdemes egyházi férfiút nevezzen ki és kijelentették, 
hogy a míg Delfino ül a püspökségben, az egyház-
megye lakosai a tizedet nem szolgáltatják be. Ezen 
nyilatkozat hatása alatt, melyet a törvénykönyvbe 
iktatlak, Delfino 1571 tavaszán lemondott a püspökség-
ről.1 

A mi azonban Delfino Zakriásról szól, azt nem 
kenhet jük Verancsics Antalra, kinek tiszta becsületét 
még' a humor köpenyege alatt sem szabad bepiszkol-
n u n k ! Lukcsics József dr. 

Normál-naptár a keresztény tan világánál. 
Alig van kérdése a közéletnek, amellyel az 

utóbbi időben oly előszeretettel foglalkozott volna a 
világsajtó, mint az állítólag már a közel jövőben be-
vezetendő normál -naptár kérdése. Ez az érdeklő-
dés mindenképen érthető ; hisz a keresztény naptár 
mai nap világhatalmi jelentőséggel bir és pedig úgy 
az erkölcsi, mint a gyakorlati élet terén. 

Erkölcsi kihatása, mondhatni , páratlanul áll az 
egyház összes intézményei között. Amit a római 
Szent Péter-téren álló obeliszk h i rde t : Christus vivit, 
Christus régnât, Christus imperat , azt a ker. naptár 
az egész földkerekségre nézve valóvá, igazzá és 
ténnyé teszi. És teszi ezt nemcsak azokon a föld-
részeken, ahol a keresztény kultura honol ; hanem 
és ez egy sajátságos tünemény, teszi ezt ott is, ahol 
különben Krisztus tanát nem ismerik, vagy félre-
ismerik, vagy pláne ellene is vannak. A ker. naptár 
és a civilizáció együtt já rnak . Mihelyt egy nép a 
civilizált nemzetek sorába akar lépni, e lépést a ker. 
naptár mellőzésével nem teheti. Mondhatni, hogy a 
ker. naptár az isteni Gondviselés kezében az a bé-
lyegző, amellyel a megváltás tényét az egész világra 
rányomta. 

És ezt a munkásságában felülmúlhatatlan és ér-
demekben megbecsülhetetlen szolgáját az egyháznak 
most egy beláthatatlan kimenetelű műtétnek akar ják 
alávetni. 

Van-e rá o k ? A Gergely-naptár ellen, úgy tu-
dom, eddigelé csak azok hangoztattak kifogásokat és 
szerettek volna raj ta változtatni, akik máskülönben 
ugyanezt magával az egyházzal szemben is tették. 
Kifogásolták gyakorlati oldalát, hogy bénítsák vele 
erkölcsi erejét. Praegnans keresztény mivolta volt az 
a botránykő, amibe ellenfelei ütköztek. Legádázabb 
harcát is múl t jában akkor kellett megvívnia, ami-
kor a párisi kommunárdok az Istent is detronizálták. 

így volt a múltban. És most mi lehet a vezérlő 
indok a Gergely-naptár megváltoztatására? 

Vegyük előbb tüzetesen bonckés alá a normál-
naptárnak megtervezett berendezését és a biztos 
felelet magától is jön erre a kérdésre. 

1 Fraknói, i. m., III. 145 köv. 

A közzétett tervezet szerint a normál -naptár be-
rendezése rövidesen ez leszen : az év fel lesz osztva négy 
évszakra, minden évszaknak lesz három hónapja, 
13 hete és 91 napja, amely napok mindegyike egy-
szer s mindenkorra a maga dátumához kötve lesz. 
Mivelhogy pedig ily módon az év napja i közül csak 
364 nap fixirozható, a fölös, de az év teljéhez még tar-
tozó többlet-időre nézve akként intézkedik, hogy 
minden rendes évbe beállít egy és minden szökő-
évbe két oly napot, amelyek sem havi számjelzés-
sel, sem heti elnevezéssel nem fognak birni s 
következőleg mint «dátumnélküli» napok a naptári 
nyilvántartásból ki lesznek zárva. 

Ez az új naptár veleje. Első tekintetre igen tet-
szetős és meglehetősen ártat lannak látszó szerkeze-
tet mutat. Győződjünk meg, úgy van-e az való-
ban i s? 

Ismert dolog,, hogy a keresztény naptár , mint 
ilyen, szoros értelemben véve négy időegységgel 
dolgozik és ezek : az év, hónap, hét és a nap. Ezek 
közül az év és a nap az Isten természeti törvényén, 
a hét pedig az Isten pozitív törvényén alapszanak; 
ellenben a hónapok jelen beosztásukban tisztára 
emberi alkotásúak. 

A normál -nap tá r ezen időegységek közül ter-
mészetszerűleg érintetlenül hagyja az évet és a na-
pot ; sem nem hosszabbít, sem nem rövidít raj tuk. 
A hónapokon már eszközöl némi javítást, m á r t. i. 
a Gergely-naptárhoz viszonyítva; de ehhez a javí-
táshoz, emberi műről lévén szó, a legteljesebb joga 
van. Eszközöl azonban változtatást a hét (hebdo-
mada) időegységén is és ennek a megváltoztatásához 
már abszolúte nincs j oga ; mer t a hét (hebdomada) 
isteni eredetű; ezt sem meghosszabbítani, sem meg-
rövidíteni nem szabad. A hétnek mindig csak hét 
reális természeti napból szabad állania és amellett a 
heteknek szorosan egymásután sorban kell követ-
kezniük. 

A most jelzett megbolygatását a hét időegységé-
nek pedig azáltal követi el a normál-naptár , hogy 
az ő sajátságos dátumnélkül i napjainak a hét (heb-
domada) keretén belül való elhelyezése folytán a 
hétnapos hétből nyolcnapos hetet csinál. És ilyen 
nyolcnapos hetet fog produkálni az új naptár min-
den rendes esztendőben egyet és minden szökőévben 
kettőt ; ha ugyan még nem kerekedik a kedve, hogy 
a szökőév két dátumnélküli napját egymásmellé 
állítja és így egy ki lencnapos hetet is fog kivágni. 
Amiből természetszerűleg aztán következik az az 
igazság is, hogy a jelzett hetekben az tír napja (dies 
Domini) nem a hetedik, hanem a nyolcadik, illetve 
a kilencedik napon fog szenteltetni. 

Már pedig, hogy a szentírás nem ismer semmi-
féle nyolcnapos, hanem csak hétnapos heteket és 
hogy az Úr nap jának a szentelése sem tolható ki 
tetszés szerint a hetedik napról a nyolcadik napra , 
ennek bizonyítékát a szentírás számos helyén talál-
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juk. Tárgyunkra elég lesz ezt a há rmat ideiktatni : 
«Es megáldá a hetedik napot és megszentelé azt». 
(Gen. II. 3.) «Hat nap munkálkodjá l és tedd meg 
minden dolgaidat. A hetedik napon pedig a te Urad 
Istened szombata vagyon . . . Mert hat nap alkotta az 
Úr az eget és földet és mindazt, ami azokban vagyon ; 
de a hetedik napon megnyugodott ; azért áldotta 
meg az Úr a szombatnapot és megszentelte azt». 
(Exod. XX. 9—11.) «Hat nap munkálkodja tok ; a 
hetedik nap, mivel az szombat nyugodalma, szent-
nek hivassék». (Lev. XXIII. 3.) 

Midőn így látjuk, hogy a normál -naptár miként 
helyezkedik szembe a kinyilatkoztatott tannal és 
az Isten pozitív törvényével, már nem mondha t juk 
többé, hogy az csak holmi ártat lan időszámítási 
művelet. Hanem igenis azt kell mondanunk, hogy 
itt egy oly kísérlettel ál lunk szemben, amelynek 
megvalósítása a lelkiismeret megterhelésével j á rna s 
nemkülönben azt a meggyőződésl is kell ezen tény-
ből merí tenünk, hogy a normál -nap tá r kényszerítő-
leg állítja a kereszténységet ama di lemma elé: in-
kább Istennek kell engedelmeskedni, mint az embe-
reknek. 

Ne mond ja azonban senki, hogy midőn a 
kereszténység szombat helyett a vasárnapi nap szen-
telésére tért át, szintén egy nyolcnapos hetet terem-
tett és az Úr napját szintén egyszer, a nyolcadik 
napon szentelte, tehát van m á r precedens; mer t az 
akkori és a mostani eset abszolúte nem födik egy-
mást. Ami akkor történt, az isteni tekintéllyel történt. 
Amely oknál fogva tért át a kereszténység az ó-szö-
vetségről az új-szövetségre, ugyanazon oknál fogva 
tért át a szombat szenteléséről is a vasárnapi nap 
szentelésére. 

Úgyszintén ne hozza föl senki a normál -nap tá r 
védelmére azt, hogy a dátumnélkül i nap is szentelve 
lesz, mert aznap ünnep leszen, mivel ezáltal a meg-
sértett és megbolygatott hetesrendszer szanálva nem 
lesz. 

De van még egy más és nem kevésbbé súlyos 
dolog, ami a normál-naptár lelkét nyomja. 

Szent Ágoston okát adván a vasárnapi nap 
szentelésének, azt m o n d j a : «A vasárnapot az apos-
tolok és az apostoli férfiak azért tartották vallásos 
ünnepiességgel megszentelendőnek, mivel Megváltónk 
aznap támadott föl halottaiból». (Serm. 251. de 
Temp.) 

Ha már most eszerint a vasárnap megszentelé-
sével Krisztus Urunk föl támadásának az emlékét 
ünnepli az új-szövetség, akkor amennyiben a 
szentírás szava szerint Krisztus Urunk föl támadásá-
nak a napja heti napok sorában volt a «prima sab-
bath (Math. XXVIII. 1. Marc. XVI. 9.), «pr íma heb-
domadis» (szir textus Math. 1. c.), dies «cum transisset 
sabbatumy> (Marc., XVI. 1.) — kétségtelenül világos, 
hogy ennek az emlékünnepnek mindig közvetlenül 
az ó-szövetségben statuált szombati nap, vagyis a 

jelenlegi zsidó schabath után kell következnie. Hogy 
tehát a keresztény vasárnap mindig és közvetlenül 
a zsidó szombati ünnep után következik, ez a ke-
resztény őshagyománynak a követelménye. E két 
ünnepnek egymáshoz kell kötve lennie, mint két el-
választhatlan láncszemnek, az idők végtelenéig. Pr ima 
sabbati támadt föl Krisztus Urunk s következésképen 
pr ima sabbati van a keresztény vasárnap. Sic san-
xerunt Apostoli et apostoliéi viri. És ezen tradicio-
nális törvény alól még soha kivétel nem volt. 

A normál -nap tá r azonban ezt az őshagyomá-
nyainkban gyökeredző szabályt most föloldja és 
félrelöki. Teszi pedig ezt azáltal, hogy az említett 
nyolcnapos hetekben a vasárnapi napot a hetedik 
helyről átteszi a nyolcadik helyre, minek folytán 
egyszersmind tovább tolja azt (t. i. a vasárnapot) 
egy nappal a zsidó szombattól is. Es évről-évre 
haladva aztán, ez az eltolódás mindig nagyobb lesz, 
úgy hogy a ker. vasárnap hova-tovább nemcsak 
követni, h a n e m megelőzni is fogja a zsidó szomba-
tot; sőt gyakran fog ismétlődni az az eset, hogy a 
zsidó schábesz és a keresztény vasárnap egy napra 
fognak esni s következésképen a «prima sabbati» 
megszentelt jelentősége is illuzóriussá válik és meg-
szűnik Krisztus Urunk föl támadásának emlékünnepe 
lenni. 

De a normál -naptár a hetes rendszernek önké-
nyes megbolygatása által nemcsak a vasárnapot 
teszi őshagyományaink ellenére mozgóvá, hanem 
megteszi ezt egy más nevezetes nappal is, amelyet 
szintén elmozdít a helyéről és ez a nagypéntek. 

Hogy a «Parasceve» csakis az ó-szövetségben 
statuált szombati napra való előkészületet jelentheti, 
ezt bizvást egy keresztény theológus sem fogja 
kétségbe vonni. És lám, a normál -nap tá r ezt a szent 
emléket is eltörli, mer t a nagypéntek m á r a naptár 
bevezetését követő esztendőben mindjár t magára a 
zsidó szombatra fog esni és a további években el is 
hagyja azt, jeléül annak, hogy a «Parasceve» jelent-
ménye akkor már csak egy üres szó, egy képtelen-
ség leszen. 

íme, hogy forgatja ki az ártat lan szemű új 
naptár legősibb hagyományainkat ! 

Mindezeknek felderítése u tán té r jünk vissza most 
a föntebb nyíltan hagyott kérdésünkre : van-e ok a 
Gergely-naptár olynemű megváltoztatására, amilyet 
a normál -naptár tervez? 

E kérdésre bizvást eme másik kérdés fölvetésé-
vel fe le lhetünk: Kinek is lehet érdeke egy oly nap-
tár inaugurálása, amely szembeszáll az Úr Isten 
pozitív törvényével, amely figyelmen kívül hagyja 
a legősibb és legszentebb hagyományainkat , emlé-
keinket és amely végső konklúzióban az egyháznak 
csak ártani és végtelenül ártani fog? 

Talán az egyház érdeke ez? Nem gondolom. 
Hát kinek az érdeke akkor? Ex ungue disce leo-
nem. Ily ravaszul kieszelt és föltálalt terv csak ott 
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születhetett meg, ahol az egyház megejtésére n e m -
csak kócból, h a n e m f inom selyemszalagból is tud-
nak hurko t fonni . 1 

Novak Ferenc. 

B u d a p e s t . Valami, a mit Magyarország feledni 
Egyház i látszik. — Baj az mindenütt kétségtelenül, mikor valami, a 
nlág- minek meg kellene történnie, meg nem történik, vagy pedig 
' rón ika valami úgy történt meg, a hogy nem kellett volna. Ott van 

például Budavárában a királyi palota előtt, a pesti 
oldalra néző kertben, Savoy ai Jenő herceg szobra. Úgy 
ágaskodik ezalatt a nagy hadvezér alatt a hadimén, 
mintha azt akarná mondani : ez az én hátamon levő úr 
hódított meg téged Magyarország s most az én hátra-
rántásommal azt akarja nektek mondani, a hódítás 
jogán vagyok itt s azon akarok itt maradni. Szóval, az 
a lovas szobor a királyi palota előtt, úgy a hogy ott 
áll, merő történeti valótlanság. A hires Savoyai herceg 
igenis vivott győzelmes csatákat a törökök ellen Magyar-
országban, az tény ; de Budavárát nem ő vette be, nem 
ő szerezte vissza Magyarországnak és a királynak. Ez 
is tény. Nyert csatái azonban a törökök ellen nem 
Magyarország meghódítását jelentették és jelentik, hanem 
szigorú kötelességteljesítések valának a király és hadai 
részéről az ország területi teljességének és épségének 
visszaállításában. 

Savoyai Jenő herceg tehát, főleg abban a pózban, 
a melyben odaállították, nincs helyén a királyi várpalota 
homlokzata előtt. Az ott igen rossz, mondhatni bosszantó 
cégér. Más valahol, bárhol és más tartásban, igenis 
lehet helye a győzelmes hercegnek Magyarország terü-
letén, de Budavárához neki semmi köze, legkevésbbé 
pedig joga arra, hogy alakja jogalapító jelképül álljon 
Magyarországgal szemtől szemben. Ha valakit Buda-
várában a magyar államiság jogalapító jelképe gyanánt 
kell szerepeltetni, az csak vagy a honszerző Árpád, 
vagy a honalapító szent István király lehet. Mikor a 
savoyai hercegnek azt a szobrát odaállították, a szent 
István királytól Árpád emlékére állított óbudai Fejér-
egyház feltámasztásáról még nem volt szó, még nem 
volt országos törvény és határozat. Akkor tehát Árpád 
emléke nem levén Budán sehová másüvé lekötve, a 
királyi palota előtt kellett volna neki — vagy szent 
István királynak — szobrot állítani. Mivel azonban szent 
István király emléke Budavárában Magyarország Nagy-
asszonyának temploma mellé lett időközben lekötve, 
ide párhuzamosan a királyi palota elé senki más nem 
jöhetett, mint a honszerző Árpád. 

Ez a magyar államiság megalapításának Buda-
várában jelképileg vagyis szoborral való kifejeződésére 
nézve a történeti jogalap és nem az a savoyai Jenő-féle 
mesterkélten csinált elmélet. Ez az egész elmélet — 
elmélet s nem a való történet, vagyis nem egyébb, mint 
a történetnek elcsűrése-csavarása, vagy mint a német 
mondaná : Geschichtsbaumeisterei, nicht die wahre 
Geschichte selbst. 

1 Várjuk be az ügy további fejlődését és a szentszék maga-
tartását, mivel eddig csak ellenőrizhetetlen hireket hallottunk. 

Szerk. 

Hogyan lehetne mármost ezen az ország-világnak 
szóló bajon segíteni? 

Sajátságos dolog, hogy a magyar jogtörténet ellen 
újabb időben sikerre juttatott merényletek rendesen 
olyan magyaroknak segédletével vitettek véghez, kik, 
mint Bánffy Dezső báró, másokénál állítólag magyarabb 
politikának szerzőiül adták ki magukat. A hires kálo-
mista magyarság ilyen esetekre nézve bizony nem 
tagadhatja el, hogy nagy magyar legénykedése merő 
magyartalanságban szenderült át jobblétre. 

A baj azzal a savoyai szoborral tehát kétségtelenül 
megtörtént. Most már nem az a fő, hogy hogyan történt, 
hanem az, hogyan lehetne rajta segíteni ? 

Első kérdés, lehet-e ezen a bajon segíteni? 
Mikor valamin segíteni kell, akkor annak lehet-

ségesnek kell lenni. 
Már pedig a savoyai herceg szobra a királyi palota 

előtt, úgy, a hogy az olt áll, merő történeti valótlanság. 
Azt onnan el kell távolítani. 

Tehát lehetségesnek kell lenni az eltávolításnak s lia 
nem volna az, azzá kell tenni. 

Ott van Hentzi szobra. Azt is eltávolították Buda-
várából, mert sértette a jogtörténet összhangját. 

De kinek a szobra jöjjön savoyai Jenő herceg 
lovas szobra helyébe a budavári királyi palota keleti 
homlokzata elé? 

Oda, mint a magyar államiság jogalapító jelképe — 
mivel Árpád emléke a felújítandó óbudai Fejéregyházhoz 
már ünnepélyesen le van kötve, szent István királynak 
szobra pedig Magyarország Nagyasszonyának templo-
mával van már kedves összeköttetésbe hozva — oda 
találóbban senki másnak a szobra nem jöhet, mint 
szent László királyé, a ki az alapító királyok so-
rában szent István után a legnagyobb s szintén világ-
hírű király volt, a kit tudvalevőleg Európa fejedelmei 
a tervezett közös keresztes hadjárat fővezérévé válasz-
tottak. A jogalap jelképét az apostoli magyar királyok 
és családjuk szeme előtt Budavárában ennél fogva semmi-
féle más szobor nem örökíthetné meg alkalmasabban, 
mint szent László király lovasszobra, a ki mint hadvezér 
is volt akkora, lia nem nagyobb, mint savoyai Jenő 
herceg a maga idejében. 

A mit eddig mondtunk és kimutattunk, az is, 
sajnos, bizonyos tekintetben a feledés okából volt mind 
felhozható. De az, a mire e cikkely címében céloztunk, 
az a más «valami, a mit Magyarország feledni látszik», 
az nem egyébb, mint XI. Ince pápa elvitathatatlan nagy, 
páratlan érdeme Budavárának a török iga alól való föl-
szabadítása körül. 

Fraknói Vilmos nagyérdemű történetirónk egész 
nagyságában kimutatta Ince pápának ezt az érdemét 
Magyarország jelenlegi királyi székes-fővárosa vissza-
vivásában. Ince pápa, a kinek erélyes unszolásai és 
segítsége nélkül Budavár visszavivása talán még jó ideig 
halasztódott volna, egy másik nagy tettével is kiérdemelte 
Magyarország s névszerint Budavárának háláját. O azt a 
napot, melyen Magyarország királya az ő unszolására 
Budavárát a töröktől visszavívta, az egész anyaszent-
egyházban hálával megünneplendő ünnepnappá tette, 
elrendelve azt, hogy szent István király napját szeptember 
2-án, «ob insignem victoriam ab exercitu Leopoldi 
Principis Bomanorum electi Imperatoris, et Hungáriáé 
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Regis, eadem die in Budae expugnatione, ope divina e 
Turcis reportatam», az egész világon megszenteljék a 
római katholikusok. Ezzel a rendeletével a nagyemlékű 
pápa Magyarországnak a török iga alól való fölszaba-
dulását, világos, hogy az egész emberiség emlékezetes, 
monumentális ügyévé avatta. S ilyen ember, ez a pápa 
nem volna elég méltó és elég nagy arra, hogy Buda-
várában a hálás magyar nemzettől szintén monumen-
tumot, emlékszobrot kapjon némi viszonzásul ? 

Sylvesternek, a ki Magyarországnak a szent koro-
nát küldte, egy lelkes főpap adományából Rómában 
emléke már áll. 

Mikor kap Ince pápa szobrot Budavárában, melynek 
visszafoglalásában ennek a Magyarország iránt mond-
hatni szenvedélyesen lelkes pápának igazán halhatatlan 
érdemei vannak ? ! 

Hogyis mondta csak Simor János bibornok? 
Körülbelül így : 
A történet lapjait tépdelni nem tudomány, az érde-

mek iránt hálátlannak lenni — nem erény. 

* 

T o r i n o . A mit a szenléletii don Boscotól minden 
papnak el kell sajátítani. Mi az? Hogy ebben a modern 
világban minden modern szükségleten kész legyen és 
tudjon segíteni. Don Bosco csak úgy hallotta, mint mi 
napjainkban, már a földmíves és a munkásnép ajkairól 
is, hogy a vallás csak a gyermekek fékentartására és a 
vénasszonyok vigasztalására jó. Férfi anélkül ellehet, 
csak dolgozzék és szerezni iparkodjék. A papok önzés-
ből prédikálnak, hogy munka nélkül megélhessenek, 
mert ők ellenségei a haladásnak, herék az emberi tár-
sadalomban. Ennek a fölfordult és zagyva gondolkodású 
világnak cáfolatra van szüksége, hogy tudománynak 
tartott butaságából kijózanodjék. A legcsattanósabb 
cáfolatot pedig a példa szolgáltatja. 

Belátta ezt don Bosco egy félszázad előtt s a vallást 
és a papságot gyalázó népbolondítók ellen megkezdte a 
cáfolatot. És ezt ő bámulatos alázatossággal végezte 
úgy, hogy a népcsábítók rágalmaival szemben — bogy 
a vallás így meg úgy nem szükséges, sőt káros, mert 
nyűg; hogy a papság úgy, meg úgy nem tesz egyebet, 
mint henyél — az ő cáfolata nemcsak tisztító szerré 
vált a gondolkodásban megzavarodott elmék számára, 
hanem valóságos gyógyító s újjászűlesztő szerré lett a 
lelkek mélységes mély bajainak és betegségeinek vala-
mennyié ellen. Az emberiség szerzésre, gyarapításra 
irányuló, géppel dolgozó munkalásának kellős közepébe 
don Bosco azzal a fölhívással állt ki a földmíves és 
munkásnép elé : nézzétek, az egyház, a pap nemcsak 
nem ellensége, akadálya a munkának, a haladásnak, az 
anyagiakban való gyarapodásnak, hanem, íme, vezér 
is tud lenni minden iparkodásban, minden mesterség-
ben és munkában. 

Don Bosco t. i. fensőbb sugallatok hatása alatt 
1853-ban mesterségre, azután pedig földmívelésre oktató 
intézeteket, iskolákat kezdett szervezni. Bámulatosan 
értette a dolgát. Emberismerete alapján látta, hogy még 
javíthatatlannak látszó öregeken is a gyermekek, az 
ifjúság fölkarolásával lehet segíteni. A ki szereti, gon-
dozza, míveli a földmíves és munkásember gyermekét, 
az meghódította a szülőket. De ezenfelül az ifjúságban 

biztosította a jövőt is. Ez volt don Bosconak a lelkipász-
tori taktikája. A nép gyermekeihez, a nép fiaihoz fordult. 
Már puszta tekintetével, nézésével meghódított sokat. 
A többit megnyerte azzal a fölszólításával, ha «mester-
séget akartok tanulni, jöjjetek hozzám és én nemcsak 
arra foglak kioktatni, amire mint mesterembereknek lesz 
szükségetek, hanem mindenre, a mire az embernek szük-
sége van, mindennekelőtt vallásra, mert az embernek lelke 
van, a mely Isten képére van teremtve.» Az egyház réges-
régóta alapított és szervezett iskolákat és nevelőintézeteket 
s minden időkben bőven volt s most is bőven van gon-
doskodva. Mesterségeket és íöldmívelést iskolailag, inté-
zetileg, talán Páli szent Vincét kivéve, don Bosco előtt 
senki a papság köréből nem kisérelt meg tanítani és 
mívelni. Don Bosco ebben úttörő apostol a szó teljes 
értelmében. Első alkotása csekélység volt : egy cipész-
asztal fölállítása. Ehhez adakozók segítségével — mert 
mindent erre vagyis az isteni gondviselésre alapított — 
csatolt más mesterségekhez szükséges fölszereléseket, 
így jöttek tétre a különféle don Bosco-féle műhelyek az 
ő helyiségeikkel, fölszereléseikkel és anyagkészleteikkel. 
Párhuzamosan fejlődtek ki a don Bosco-féle földmíves-
iskolák. Ezekben az intézetekben állította föl don Bosco 
a vallástalan népbolondítók ellen a megdönthetetlen 
cáfolatokat vagyis bizonyítékokat a mellett, hogy a 
keresztény vallás nemcsak nem akadályozza a haladást, 
sőt annak mindenben, még a mesterségben és a tech-
nikában is épen úgy, mint a tudományokban és mű-
vészetekben oly buzgó és értelmes előmozdítója, a ki 
bárkivel kiállja a versenyt, a vallásosság szellemének 
ápolásával pedig minden más kulturtényezőt felülmúl. 
Ezek don Bosco művei. 

Mindezt itt most két okból adtuk elé. Először azért, 
hogy nyoma legyen Magyarországban is annak a fényes 
sikernek, melyet a különféle mesterségeket és földmíve-
lést tanító don Bosco-féle iskolák az itteni (torinói) 
kiállításon meglepő technikájukkal kivívtak. Másodszor 
azért, hogy példa legyen előttünk, mikép igyekszik az 
apostoli öreg egyház teljes ruganyos iljú erővel minden 
modern szükségleten segíteni s mennyire kell igyekezni 
minden papnak ebben a modern világban don Bosco-
hoz hasonlóan minden modern szükségleten segíteni 
akarni és tudni. 

— y — l a . 

G a z d a s á g i n e v e l é s é s m e g é l h e t é s . Irta Fischer- , 
Colbrie Ágost kassai püspök. Kassa. 17 oldal. I/O« 

A kassai püspök tollából «Gazdasági nevelés és lom. 
megélhetés» cimen kis essay jelent meg. Érdekes és 
tanulságos ez a pamflett. Éles szemű, melegen érző 
szívű író a szerzője. A túlzott nőtársadalmi kapillarítás 
kényszerítette őt, hogy papírra vesse észleleteit, bő 
tapasztalatait, megállj-t kiáltson a sajló útján a felfelé 
rohanó nőknek. A nők jelentős részének felfelé való, 
épen nem számító törtetése, a régi fészeknek, körnek, 
tevegőnek kevésre becsülése, festett, képzelt, fantom-
szerű jövő után való törekvése oly tünet, mely 
bosszulatlanul nem maradhat. Ugyanis az alsó réte-
gek kohéziója meggyengül, az alsóbb osztályokon 
nyugtalanság, elégedetlenség vesz erőt, nem elégíti ki 
a környezet, a birt javak, helyzet, a miből a socialis-
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musnak gaza felburjánoz. . . A feljebb jutottak az előbb 
érkezettek nagy tömegével találják magukat szembe, a 
kik régen várják képzelt reményeik teljesedését. De 
mivel a remények nem akarnak hamar megvalósulni, 
megindul a könyörtelen harc az állásért, meglesz 
mozdítva minden protekció és több lévén az eszkimó 
mint a fóka, a szülők sorsához való visszatérés pedig 
elviselhetetlen blamage, megteremtődik a női proleta-
rizmus sok gyászos bukással. 

Ez most a nőkérdés egyik szomorú alakja. Oka, 
hogy lenézik a családot, annak foglalkozását, hol böl-
csőjük ringott, nagyralátó vágyakkal törnek magasabbra 
oda, a hol már nincs helyök. 

Ez az állapot nem egészséges. Itt tenni kell vala-
mit. Még pedig gyorsan. Gyorsan, mert a kapillaritás 
kórja hódít, egyre nagyobb mérveket ölt, egyre vesze-
delmesebb társadalmi életünkre. 

Fischer püspök, a ki látja a bajt egész nagyságá-
ban, meg is jelöli orvosszerét. A nő menjen vissza a 
családba. Foglalja őt le a családi kör, a gazdaság, talál 
ott sok teendőt a házi foglalkozás, iparűzés, gazdál-
kodás fog neki nyújtani megélhetést. Uj alapra vagy 
talán a régi elhagyott alapra kell fektetni a nőnevelést, 
a jövő generáció más lesz, más a társadalom képe is. 

Bárcsak ezt a kiáltó szózatot elolvasná minden 
magyar nő, megszívlelné s a szerint rendezné be övéinek 
sorsát. 

B. e. XIII. Leó a papság mottójává tette: Allez 
vous au peuple, a pedagógusok a családba utalják a 
gyermeket, a kassai püspök a nőt a megélhetésért — a 
gazdaságba küldi. Aranyigazságok . . . 

Csepela Lajos dr. 
* 

A nagykárolyi Szentháromság-kápo lna törté-
nete . Irta Éble Gábor. Budapest, 1910. (Kis 8-r. 68 1.) 
Ara 1 korona. 

A Károlyiak érdemes történetírójának legújabb 
munkája meleg szeretettel megírt, vonzó képet nyújt a 
a hires kuruc generális, Károlyi Sándor gróf vallásos-
ságáról. A véletlen úgy hozta magával, hogy ez a köny-
vecske majdnem egyidejűleg jelent meg Takáts Sándor-
nak Barkóczy Krisztináról írt kimerítő életrajzával. 
A két munkának együttes tanulmányozása megadja a 
kulcsot a Károlyi hitves pár lelkivilágának megér-
téséhez. 

A Szentháromság-kápolnát az úgynevezett «Lyukas 
halmon» Károlyi Sándor építtette 1703-ban. A jámbor 
főúr ide szeretett elzarándokolni ; ő maga írta elő a 
a kápolna számára az istentisztelet rendjét, melyet 
házanépe lelkiismeretesen be is tartott. Sok kegyeletes 
emlék fűződik e kápolnához; a nagyságos fejedelem, 
II. Rákóczi Ferenc is megfordult benne. Ép azért fájó 
érzéssel olvassuk, hogy a kápolna manapság haszna-
vehetetlen állapotban pusztulásnak van kitéve. Hej, 
pedig de megérdemelné az újjáépítést ez a kápolna, 
melj'hez Károlyi Sándor lelke úgyszólván odanőtt. 
Azzal a benyomással tesszük le a könyvecskét, «hogy 
Károlyi Sándor mély vallásossága és áldozatkészsége 
nem mindennapi lélek megnyilvánulása.» Köszönet illeti 
a szerzőt, hogy erre ismételten is rámutatott. 

Éble nem kalandozik ugyan el tárgyától, de még 
így is sok mindenféle érdekes adatot vet fölszinre. 

Nevezetesen a gazdaságtörténeti adatok — így a kápolna 
gondozásával kapcsolatos méhészségre vonatkozóak — 
különös érdeklődésre tarthatnak számot. 

Timár Kálmán. 
* 

A soláris k o n s t a n s megál lapítása a kalocsai 
sugárzásmérésekből. Irta Angehrn Tivadar S. J. Buda-
pest, 1909. N. 8-r. 51 1. 

Ez az értekezés egy újabb hírvivője annak az 
intenzív tudományos munkálkodásnak, mely a kalocsai 
Haynald-obszervatóriumban folyik. Szakok szerint meg-
osztva, zajtalanul tart a vizsgálódás évről-évre; P. Fényi 
pl. főleg a Nap protuberanciáival foglalkozik s e téren 
valódi szaktekintély. Ezen tudományos kutatásoknak 
az előfeltétele természetesen az obszervatórium minta-
szerű fölszerelése, miről mint mecénás a mindenkori 
kalocsai érsek fogyhatatlan áldozatkészséggel gondos-
kodik. így csak az elmúlt iskolai évben is földrengés-
jelző állomás meg légelektromos obszervatórium léte-
sült Városy érsek úr költségén. íme, így munkálkodik 
az Egyház a tudomány előbbrevitelén, míg a «mi tudó-
sok» tevékenysége abban merül ki, hogy a kultúra 
kerékkötőjének kiáltják ki az Egyházat. 

Angehrn tanulmánya többet nyújt, mint amit cime 
sejtet. Nemcsak hogy a sugárzási állandót, illetve a 
soláris állandót állapítja meg pyrheliométrikus méré-
sekből Kalocsára vonatkozólag, hanem egyben ismer-
teti a soláris konstans meghatározására szolgáló mód-
szereket, az e téren elért újabb eredményeket s eköz-
ben tájékoztatást nyújt a szakirodalomról is. Angehrn 
megállapításait hálásan fogadhatják a szakférfiak, mert 
a kalocsai mérések eredményét meteorológiai s klima-
tológiai kutatásoknál bízvást irányadónak vehetik az 
Alföldre nézve. 

A laikus, ki a szatócs utilitarizmusán alig tud 
felülemelkedni, össze fogja csapni a kezét, hogyan is 
bíbelődhetik valaki annak a megállapításával, «hogy 
átlag hány grammkalória hatol be percenkint a légkör 
felső határának vagy pedig a légkör hiányában a föld 
felületének a napsugarakra merőleges egy négyzetcenti-
méternyi területén.» (Ezt mutatja meg ugyanis a solá-
ris állandó, mely Kalocsára vonatkozófag középértékben 
2'05 gr. kalória.) Ám a csillagászati ismereteket is lehet 
kamatoztatni a gyakorlati élet javára. Angehrn is utal 
rá, «hogy a sugárzás pontos ismerete mennyire fontos 
a mezőgazdaság szempontjából is és hogy ekként a 
meteorológia mily nagy hasznára lehet a racionális 
talajmüvelésnek. Ezért fölötte kívánatos lenne, ha külö-
nösen Magyarországon minél számosabb és kiterjed-
tebb sugárzásmérés eszközöltetnék». (45. 1.) 

Szerzőnek ez volt az avató értekezése, melynek 
alapján a budapesti egyetemen doktori diplomát nyert. 
Sokat várunk a kalocsai csillagda jövendőbeli igazgató-
jának kiszemelt nagykészüliségű szerzetes tudományos 
munkásságától. 

Egyben jól esik megjegyeznünk, hogy a rend eltör-
lése óta (1773.) Angehrn az első jezsuita, akit Pázmány-
egyetemén, tehát azon az egyetemen, melyben első 
felállításakor Nagyszombatban a jezsuiták tanítottak és 
azt vezették, avattak doktorrá. És pedig, a mi minden-
esetre a rend dicsőségére válik, a csillagászattanból, a 
ini elég ritkaság nálunk. T. 
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A dogmatika sikeresebb tanításához. ai.) 
2. S most szorosabban szeretnék még hozzászólni 

a dogmatika tanításához. Ez m á r tisztán a dogma-
tikai tanítás kérdése. S elsősorban a növendékeket 
illeti. A ci tátumokról van szó. 

Végig lapozva a mi dogmatikai tankönyveinket, 
úgy látjuk, hogy legjavarészt idézetekkel bizonyíta-
nak. Olyannyira, hogy egyes tételek bizonyítása alig 
is áll egyébből, mint az idézetek hosszú halmazából, 
szentírásból, szent atyákból, egyházi határozatokból. 
S ezt kapja a növendék oldalszámra. Kínlódik vele 
órák hosszat.1 A végén tudja is, nem is. Annyi bizo-
nyos, hogy ily körülmények között kínnal tanulja a 
dogmatikát s örül, a mikor beteheti. És a milyen a 
tanulás, olyan az eredmény. S a mit tud is, az is 
csak egy-két napra szól. Lehetetlen is, hogy az a 
ci tatum-mozaik soká megmaradjon emlékezetében. 
Annál is inkább, mert hiszen óráról-órára új cita-
tum-halmazt kell megtanulnia.2 De hogy is lehetne 
máskép? Hiszen az a tanár jó maga is éveken át ta-
nítja a dogmatikát s mégis óráról-órára kénytelen 
újra és ú j ra megtanulni ugyanazokat a citatumokat, 
a melyeket mi azért tanultatunk be a növendékek-
kel, hogy az nekik egész életükre szóljon. Avagy 
tisztán a referálási időre kell azt t udn i? No akkor 
igazán célját vesztette. 

Ez az, feltétlenül ez az első ok, a mi miatt a 
legtöbb növendéknek elmegy a kedve a dogmatiká-
tól. Emlékszem jól. Még kis deák koromban rajong-
tam a bölcsészetért. Előre várták társaim, mennyire 
szeretni fogom ma jd a dogmatikát. Nem úgy lett. 
Ép azt szerettem a legkevésbbé. Oly száraznak és 
a mellett oly nehéznek, fárasztónak találtam azt a 
sok citátumot, hogy szeretnem lehetetlen volt. És 
másoknál ugyanazt láttam, legfeljebb a mértékben 
volt némi különbség. De vájjon ily körülmények 
mellett lehet-e sikeresen tanítani ? Azt hiszem, hogy 
mindenki könnyen belátja, hogy bajosan. Mert 
hiszen ép az van a dologban, hogy elsősorban a 
leghivatottabbak vesztik el kedvüket a dogmatikától. 
A dogmatika tanulásához erős analizáló képesség, 
biztos itélet, s helyes következtetés, logika kell első 
sorban. De ép az ilyeneknél rendesen gyengébb a 
memoria. S minél gyengébb a memoria , annál 
jobban isszonyodik az idézetektől, az emlézéstől. Tehát 
a mai dogmatikai tanítás a sok ci tátummal az igazi 
dogmatikus, analizáló, boncoló értelemnek nem felel 
meg. Ellenben a történelemkedvelőknek, az erős 
emlékező tehetséggel bíróknak sokkal jobban felel 
meg. Ez pedig eléggé megfordított világ. 

A dolog kulcsa ott van, hogy a kinek éles és 

1 Ebben az esetben az idézeteket nem dolgozták föl az 
iskolában. Ez módszeres hiba. Szerk. 

2 Csak néhányat, a klasszikus értékűt szükséges fölvenni. 
Szerk. 

erős az itélő képessége, az maga keresi meg az 
igazságot. S minél többször keresi, annál ügyesebb 
benne. Vagyis Ítélőképessége csak fokozódik. De 
mivel ő maga gondolkodik, ő maga találja meg az 
igazságot, nem szorul mások gondolataira, s nem sze-
reti másoktól átvenni az Ítéletet. 0 gondolkodni tanul, 
de nem tanul gondolatokat. 0 az igazságot nem 
tanulja, hanem keresi. így tehát folyton az értelein 
fejlődik benne a memoria rovására. Ellenben a kinél 
kezdetben is gyenge volt az értelem, de elég erős 
az emlékező tehetség, az tanulja a dolgokat, mivel 
megérteni kevésbbé tudja, tanul gondolatokat, mivel 
önállóan gondolkodni kevésbbé tud. S így a memó-
riáját fejleszti folyton. 

Az igazi dogmatikusok mindenesetre csak az 
elsők lehetnek. Az utóbbiaknak nagy történelmi isme-
retük lehet. S mégis a mai rendszer mellett az 
előbbiek sokszor lenyögik dogmatikai feleleteiket, 
míg az utóbbiak elég simán felelik le a citátumokat. 
Vagyis elég jó domatikusok az iskola falain belül. 

így tehát a citátumok kérdését komolyan kell 
venni, mivel nyomós érvek beszélnek ellenük. 

aj Elveszik a növendékek kedvét a dogmatika 
tanulásától. 

bj Tanulásuk rendkívül sok időt vesz igénybe. 
Az idő, az a theologiai idő pedig amúgy is oly rövid, 
oly drága. 

c j Tanulásuk nem já r megfelelő eredménnyel. 
Hiszen egy-két nap alatt ismét elfelejtik. S így beáll 
az az állapot, hogy a növendék nem az életnek, 
hanem az iskolának tanul. 

dl Nem igen tud juk az életben érvényesíteni 
amúgy sem. Az életben a lelkipásztor nem vitat-
kozik theologusokkal, hanem rendesen olyanokkal, 
a kiknek az idézetek bizonyító erejéről alig van 
fogalmuk.1 

ej Ennek a bizonyításnak még az a hátránya 
is van, hogy a makacs ellenfél egyszerűen kétségbe 
vonhatja idézeteink valódiságát, helyes értelme-
zését stb. Nem is oknélkül. Egy monda tnak nem 
egyszer más értelme lehet a szövegben, s más, ha 
abból kiszakítjuk. 

f ) Az idézetekkel való bizonyítás elég körül-
ményes is.2 A szent atyák idézetei akkor kapják 
igazi, feltétlen bizonyító erejüket, ha morális értelem-
ben azonosíthatók az egyház általános hitével, amely 
téves semmi korban nem lehetett. De vájjon így 
bizonyítani oly egyszerű-e? 

1 Ez egy közkeletű, de téves felfogás. Még a népnek is 
igen szépen lehet előadni a katekizmusnál magasabb isme-
reteket, csak tudni kell a módját, s ezt a módot csak sok gon-
dolkodás és tanulás által lehet elsajátítani. Aztán mindenütt 
akadnak műveltebbek is, kivált a mai szocialisztikus időben 
még a munkás is tud olyan ellenvetéseket tenni, hogy még 
a tanultnak is össze kell magát szednie. Hozzá kell szoknunk, 
hogy a pap is szakember legyen. Szerk. 

2 Ezt az egész dolgot nagyon mereven fogja föl akár a 
tanulást, akár a közéleti hasznát tekintve. Szerk. 
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Ezek a főbb érvek az idézetek ellen. Már egyen-
kint is elég nyomósak, hogy komolyan vegyük. Én 
mindössze egy érvet hallottam mellettük. Egy dogma-
tikai tanár hangsúlyozta. Hogy t. i. azért jók a 
dogmatikai citátumok, hogy erősítsék, fejlesszék az 
emlékező tehetséget.1 Hát az igaz, hogy az emlézés 
fejleszti az emlékezőtehetséget. De kérdem, szabad-e 
a theológia legmagasztosabb, legfontosabb tantárgyát 
az emlékező tehetség közönséges fejlesztőeszközévé 
lealacsonyítani? Azt hiszem, hogy nem. Ennyire a 
dogmatika tanítása nem siilyedhet. 

Mit csináljunk tehát vele? Alakítsuk át. Az ész-
beli érveknek adjunk akkora szerepet, aminőt csak 
lehet. Az érvelés ne legyen hosszú. Se untató. Le-
gyen világos, hogy a növendék átlássa. Legyen találó, 
hogy hatást érjen. Legyen eleven, élénk, hogy benne 
az ember kedvet találjon. Ilyen tankönyvet megszer-
keszteni nem könnyű, tudom. De nem lehetetlenség. 
Ha nem is megy egyszerre, de fokozatosan meglesz. 
Van annyi dogmatika! Szedjük össze, fűzzük össze 
a legtalálóbb okoskodásokat. Egy ily dogmatikából 
örömmel, élvezettel fog tanulni a növendék. Örülni 
fog, hogy a mit hisz, azt annyira meg tudja okolni, 
magyarázni stb. Ez megragadja figyelmét s azért 
könnyebben meg is őrzi emlékezetében. S evvel fog 
tudni boldogulni az életben is, ahol nem citátumokkal, 
legalább nem a szentatyák citátumaival fogják tá-
madni, hanem okoskodásokkal s neki is ügyes okos-
kodással kell válaszolni. S az ilyen dogmatikából 
örömmel fog tanulni sokat és sokszor. A lelkes, ele-
ven, törekvő i f júnak a kedvét csak az nyerheti meg", 
a miben lát célt, életet, hasznot. 

Azt hiszem az egyház első tanítói nem bizonyí-
tottak csupán a szent atyákból, h a n e m észérvekkel 
s ha szükség volt, a szentírásból. Azt hiszem, ha ők 
meg tudták észérvekkel bizonyítani a maguk iga-
zát, úgy mi is megtehetjük. Mi m á r közel két ezredév 
okoskodását hallottuk. Találunk benne szebbnél-szebb 
bizonyítást akármennyit , csak össze kell szedni. Mert 
a mikor azt mondom, hogy hagyjuk el a szent atyák 
idézeteit, nem mondom azt, hogy az ő helyes érvei-
ket is el kellene hagyni. Erre szükségünk van. Ezt 
tartsuk meg. 

Azt se mondom, hogy a szentírási ci tátumokat 
is mind el kell hagyni. Ilyet kívánni távol áll tőlem. 

Ezekre egyes traktátusoknál különös szükségünk 
lehet. Föltétlen a bizonyító erejük. S megtanulásuk 
s megőrzésük is általában véve nem okoz annyi ne-
hézséget, mivel sokszor halljuk, sokszor olvassuk. De 
ezekkel se halmazzuk a dogmatikát. 

Az én eszményi dogmatikai tankönyvem tehát 
ilyesféle : 

1. Fölállí t ja a tézist. Bizonyítja 2. ügyes ész-
érvekkel, 3. szentírási idézetekkel (4. legföljebb az 

1 Az a tanár tévesen fogta föl az idézés célját. Szerk. 

elsők hiányában, avagy elégtelensége folytán szent 
atyák idézeteivel.)1 

Hogy azonban a theológus szükség esetén az 
egyes tételeknél a szent atyák véleményét láthassa, 
esetleg tanulmányai között könnyebben tudjon el-
igazodni, azért a könyvlapok alsó részén, jegyzet 
alakjában, kisebb hetükkel oda kívánnám a szent 
atyák idézeteit is és a legjobb müvek jegyzékét. Ezt 
nem azért, hogy megtanulja, hanem hogy szükség 
esetén megnézhesse s tudja, milyen auktoroknál 
keressen. 

Úgy se értsen senki, hogy a mikor én az ész-
érveket az első helyre akarom tenni, bizonyító ere-
jüket elébe helyezem a szentírásnak. Arról szó se 
lehet. Itt a gyakorlati elsőbbségről van szó. Már 
pedig a gyakorlatban sokszor még hamis érvvel is 
sokat érhetünk. Pl. a rgumentumoknál ad hominem. 

Sokat foglalkoztunk ezzel. De mindez csak azért, 
mert oly dologról van szó, a melyet nagyon meg-
szoktunk m á r s azt hisszük, hogy alig is lehet, avagy 
talán hogy nem is szükséges raj ta javítani. A mit 
mondtam, mindazt már számtalanszor átgondoltam 
s most hogy szóba került, bátor voltam az én véle-
ményemet is kifejezni. Tudom, hogy mindez nem 
lehet egy-két pillanat műve. Lassan érik a jó gyümölcs. 
De é r j en! Nem szabad elzárkóznunk attól, a mit 
hasznosnak, előnyösnek ismerünk. Nem szabad meg-
hátrálnunk a fáradságok, az áldozatok előtt, ha a cél 
úgy kívánja. «Labor omnia vineit.» 

3. Még egyet a befejezés előtt. Ezt már mind-
egyik tanár keresztül viheti. Az ontologiai előisme-
reteket. 

A mi a számtanban az egyszeregy, az a dogma-
tikában az ontologiai fogalmaknak tiszta, szabatos 
ismerete. A ki a «lény», «lényeg», «állag», «járulék» 
stb. fogalmakkal a szó legszorosabb értelmében nincs 
tisztában, az a dogmatikai fejtegetéseket alig értheti. 
De e terminusokat hogyan értse ? Nem az a fő, hogy 
definiálni tudja. De az a fő, hogy értse, szinte érezze, 
hogy mit kell alattuk képzelnie. Ezt pedig csak úgy 
érheti el a tanár, hogy sok-sok dolognál leírja eze-
ket. Figyelmeztet a különbségekre. Figyelmeztet, hogy 
az egyes fogalmakhoz mi tartozik s mi nem. S nem 
egyszer, de többször kell azt tennie, hogy a növen-
dékek alaposan megértsék s azt folyton tudják is. 

így a tanárnak kezdetben nagyobb lesz a ne-
hézsége, míg az alapfogalmakat megérteti a tanítvá-
nyaival. De ha túl lesz rajta, a többi magyarázata 
annál könnyebb, annál érthetőbb lesz. S annál vilá-
gosabban fogják látni növendékei érveit. 

Nem szabad sokat föltételeznie tanítványaiban. 
Egy akadémiai tanárral beszélgettünk erről a minap. 
Ő maga is bevallotta, hogy akkor magyarázott a leg-

1 Ez a sorrend félreismeri a kath. dogmatika természe-
tét, de nem szükséges így nyomósítva arra a célra sem, 
melyet a hozzászóló szem előtt tart. Szerk. 
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kisebb eredménnyel, a mikor tanítványainál sok elő-
ismeretet föltételezett. 

Ne hagyjuk e csekélységnek látszó dolgokat sem 
figyelmen kívül s nyerünk ezzel is.1 

Kóza György. 

A legújabb pápai «motu proprio». 
Nem mindennapi eset, hogy a pápa egy és 

ugyanazon ügyben rövid időn belül háromszor is 
fölszólaljon és erélyes rendszabályokhoz nyúljon, 
mint az a szorosan kath. belügyet képező ú. n. mo-
dernizmus miatt történik. Pedig ezt tette rövid két 
éven belül a szept. 1-i harmadik rendeletével. Nem-
csak megismétli előbbi rendelkezéseit, hanem az 
egyes egyházi állások elfoglalásával j á r ó hitvallomás-
tételt egy esküformával egészíti ki, mely a modernizmus 
alaptanait összefoglalva, az illetőt azok kerülésére 
kötelezi. 

A mi szempontunkból, a kiknél ez az új tévely 
inkább csak hiréből ismeretes, az eljárás különös-
nek látszik; de a pápai intézkedésből ar ra kell kö-
vetkeztetnünk, hogy másutt, különösen Francia-, Olasz-
és Németországban fenyegető lehet a veszély, annak 
dacára, hogy a «Lamentabili» dekretum és a «Pas-
cendi» enciklika nagyon részletesen mulatott rá az 
új téves tanok egész mivoltára. 

Ennek a visszás helyzetnek ott az illető orszá-
gokban különös helyi okai lehetnek ; mert lia az előző 
pápai rendeleteknek nem lett meg a kellő eredményük, 
azt alig lehet máskép érteni, mint hogy a rendeletek 
végrehajtásában, az érdekelt személyek kezelésében 
valami hiba történhetett a módszer körül, miután a 
modernizmus, mint theologiai rendszer, nem képes 
a kath. embert annyira megtéveszteni, hogy azt a 
kipróbált kath. tanoknak elébe tegye. 

Nekem úgy látszik, hogy az új téves i ránynak 
az elnevezése se volt szerencsés. A «modernizmus» 
név annyira általános jelentésű, hogy a nagyközön-
ség alig képes, a név után indulva, azt gondolni, 
hogy itt theologiai, tehát szorosan vallási tanokról 
van szó. Eddig rendesen a szerző után volt szokás-
ban megjelölni a tévedést; volt utoljára güntheria-
nizmus, előtte hermesianizmus s így tovább. Theolo-
gus nevéhez lévén kötve az irány, az rögtön tájékoz-
tatott az iránt, miről is lehet szó. Ha tehát a «mo-
dernizmus» helyett a knsysmust kárhoztatták volna, 

1 Ez az érdemleges hozzászólás tulajdonkép a tankönyv 
megszerkesztésére és a katliedrai előadásra tereli a figyel-
met és sok megszívlelni való részletet tartalmaz. Súlypontja 
az idézetek fölhalmozására s földolgozatlan beemlézésére 
esik. Ebben persze középen lesz az igazság, ha nem feled-
jük, hogy a tanuló csak a katliedrán módszeresen földolgo-
zott anyagot kaphatja leckére, a mi a megértés szempontjá-
ból már is félmunkát jelent, legalább kellene jelentenie. Meg-
állapítjuk tehát, hogy Kóza szerint a fölvetett kérdés tisztá-
zásánál az idézetek kérdésének megoldása elsőrendű szere-
pet játszik. Szerk. 

a mi nem 'egyéb, mint a Kant-Harnack-elméletnek 
a katholicizmusba való becsempészése, a dolog félre-
értésre nem adhatott volna alkalmat. 

A «modernizmusban» a modern szó szinte ön-
kéntelenül a naladást ju t ta t ja az olvasó eszébe s 
nagyon közeli a gondolat, hogy a modernizmust a 
modernséggel zavarja össze. Vallásunk ellenfeleinek 
tollúban ebből szinte kész a támadás, mintha a mo-
dernizmus elitélése a maradiság szentesítése volna 
s mintha a modernizmus papjai a haladás szóvivői 
volnának a vallási téren. Ilyenek számára pedig a 
közönség körében kedvező a hangulat s azonnal 
kész őket pártfogásába venni. A modernizmus hívei-
nek, azt hiszem, előnyükre vált, hogy ilyen néven 
bélyegezték meg theologiai tévedéseiket. Legalább a 
közönség fejcsóválásából, hogy hogyan lehet a mo-
dernizmust elitélni, erre kell következtetnem. 

Azután, hogy egész őszintén s az ügy érdekében 
nyilatkozzam, bármennyire rossz néven vették is 
Ehrhardtól , hogy a «Pascendi» enciklika stílusának 
szokatlanul erős s a pápai i ra tokban nem használt 
voltára mutatott rá, a közönség, úgy látszik, mégis 
neki adott igazat. Azt gondolom, a Borromeo-encik-
l ikában is az anyag megfelelt a történeti igazságnak; 
de egyes helyeinek a stilusa okozta a váratlan és 
indokolatlan ellenmozgalmat. 

Sokan, kivált az Íróasztalaiknál dolgozó s tár-
gyukba elmerült theologusok közül — s ilyenek van-
nak a pápai kancel lár iákban is alkalmazva — nem 
is gondolnák, hogy sokszor m á r a stilus maga milyen 
hatással van a nagyközönségre, a közönség hangula-
tára. A mennyire képes őt a stilus finomsága, vá-
lasztékossága meghódítani, annyira lehangolják a 
keményebb kifejezések. Nem vélek távoljárni az igaz-
ságtól, ha azt állítom, hogy a modernis táknak nem-
csak a nevük, de a mód is, a hogy az enciklika Ítél-
kezett tévedéseikről, inkább használt, mint ártott a 
nagyközönség szemében. 

Mert a Loisy iskolájának tanai maguk lehetetlen 
hogy rokonszenvre találjanak a katholikusok szé-
lesebb köreiben. Protestáns tanok azok, s valami 
különös eredetiséggel sem dicsekedhetnek, a mennyi-
ben egyszerű másolatai a Kant felfogásának és Har-
nack műveinek. Magukban tehát alig hódí thatnak a 
katholikusok köreiben, lia afféle fönnebb említett 
körülmények nem kedveznének nekik. Szinte lehe-
tetlen mást gondolni, ha, mint a pápai motu proprio 
feltételezi, mégis olyan rohamos a terjedésük. 

A szigorú pápai rendeletek támogatására s a 
kath. közönség felvilágosítására tehát a legnagyobb 
szolgálatot tehetik a hozzáértő theologusok, lia pon-
tonkint dolgozzák fel a modernisták tanait s ter-
jesztik művekben és folyóiratokban, hogy a nagy-
közönség folyton lássa, miről van szó s hogy meny-
nyire nem a modernséget, melynek semmi köze a 
mozgalomhoz, hanem a katholikus tanok elprotes-
tanlizálását kárhoztatta a pápa. 
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Tudományos a kérdés, melyet a tudomány ada-
taival s azon a téren lehet megoldani, a hová a 
felületes tudású Loisyék terelték. A harnackizmus 
pusztít sorainkban, tehát ennek kell szemébe nézni. 
Ezt a célt szolgálja: A modernizmus és a katholi-
cizmus 1908. cimű művem általánosságban s a na-
pokban megje lenendő: Bűnbocsánat az ősegyházban 
cimű művem egy igen fontos részletkérdésben, 
melyben közelebbről megismertetem Harnack törté-
neti tudását az olvasóval. 

Az előirt esküminta sorozatát adja a modernista 
főbb tévelyeknek, illetőleg a velük ellenkező kath. 
tanoknak (mint m o n d j a : ea doctrinae capita, quae 
hu jus temporis erroribus directa adversantur), me-
lyek egyúttal mind ma vitatott tudományos kérdé-
sek. Az első az Istenről szól, a mennyiben mint ok 
az okozatból, a teremtett dolgokból megismerhető 
és bebizonyítható. A második szerint a csodák és 
jövendölések, mint a kereszténység isteni voltának 
bizonyítékai, ma is azok s a mai ember műveltségi 
fokának is megfelelnek. Továbbá : az egyházat a 
történeti Krisztus maga alapította s Pétert tette fejévé. 
A keresztény tanok az apostoloktól az egyház és az 
egyházatyák révén ugyanazon értelemben származtak 
át hozzánk s azért a dogmafejlődés, melyet az ellen-
felek tanítanak s fejlődés alatt tani változást, a régi 
értelemnek ujjal fölcserélését értik, elvetendő. Ha-
sonlókép elvetendő az a felfogás is, mely az isteni 
letétemény helyébe filozófiai rendszert állít, az em-
beri öntudat-kifejlésnek bizonyos termékét, mely 
végtelenbe tovább fejleszthető. Az ötödik pont szerint 
a hit nem a tudat küszöbe alól felbukkanó vak 
érzelem, hanem az ész beleegyezése a hallás út ján 
fölismert igazságba, mellyel mindazt, a mit az igaz, 
személyes Isten kinyilatkoztatott, igaznak valljuk. 
Azután előiratik elitélése annak, mintha az egyház 
tana ellenkeznék a történelemmel s mintha az egy-
házi tanok mai értelmezése ellenkeznék az ősrégi 
felfogással. Továbbá elitéltetik azok tanítása, a kik 
szerint a tudós ember mintegy két személyt ölthet 
magára s máskép vélekedhetik, mint tudós s más-
kép, mint hivő ; mint tudós tagadhatja azt, a mit 
mint hivő vall. 

Nem szabad a szentírás magyarázatának legfőbb 
birá jául a szövegkritikát tartani, megvetve az egyház 
hagyományos felfogását. 

S még néhány ehhez hasonló pont, a mint 
azokhoz a mai naturalista dogmatörténetiróknál 
szokva vagyunk. 

IIa tehát az ilyen tanok hódí tanak a katholiku-
sok között, azt, meg vagyok győződve, nem belső 
erejüknek, hanem valami más körülménynek köszön-
hetik. 

Vájjon mi lehet tehát a tulaj do nképeni ok? Az 
emberek meggyőződéseire ugyanis nem mindig csak 
a tani kutatások hatnak. 

Dudek. 

II. Modor . A küldött 6 korona már a jövő évre szól. J~eJ( 
St. Még 6 koronával. 
T. Z. B u d a p e s t . 1910-re fizetve. 
M. F e l s ő e l e f á n t . Szívesen közölném, de nem lehet vele 

a szakférfiak elé lépni. Talán a művészet köréből írhatna vala-
mi nekünk valót. 

F . G y u l a . Örömöm telik benne, ha volt tanítványom-
mal, mint munkatársammal, tollal kezében, újból találko-
zom. A munka szeretete viheti előbbre ügyeinket s társadalmi 
erkölcseinket. Ebben legyünk fáradhatatlanok mindnyájan : a 
tanár és a tanítványok. 

D. B u d a p e s t . A mit Dalmady a «Természettudományi 
Közlöny» szeptemberi számában ír «A tudat alatti lelki élet»-
ről, ma kutatások tárgya ; azonban a felsorolt adatok magya-
rázata részben téves, részben nem szabatos ; oknyomozása 
javításra szorul. 

T. B u d a p e s t . Folyton vallom és hangoztatom, hogy 
vallásunkat tudatosan csak az szeretheti, a ki tanulmányozza, 
a ki a róla szóló könyveket forgatja. Itt is érvényesül : ignoti 
nulla cupido. Hogyan ismerhetné máskép szépségeit, honnan 
meríthetne meggyőződést? Ez lélektani lehetetlenség. A nép 
legalább a hitszónokot hallgatja s onnan merít ismeretet, de 
az ú. n. intelligencia? A m i t itt-ott tapasztalunk jóindulatot 
a katholicizmus iránt, az is többször inkább valami érdek, 
mint meggyőződés. Vallásunkat tanulmányozni kell s azért 
nem is mehetünk semmire addig, míg embereink ezt az ol-
vasást műveltségűk kiegészítő részének nem tekintik. Ehhez 
új generáció kell. 

N. N y i t r a . No lám, nem voltam ugyan tájékozva a 
dologról, de mindjárt gondoltam, hogy «Az Est» tudósítója 
nem közli híven a tényállást. A dolog tehát úgy áll, hogy a 
püspök úr a jónak nem bizonyrult kosztos-intézményt törülte, 
de ugyanakkor küldött 1500 koronát a főgimn. igazgatónak, 
hogy használja föl az igazán szegény és jóravaló tanulók 
fölsegélyezésére. A ki közelebbről ismerte annak a kosztos-
intézménynek a fejlődését és eredményeit, az csakugyan 
helyesli az újítást és a püspök szűkmarkúságára nem von 
belőle következtetést. Az igazgató tényleg legjobban ismeri 
deákjait s megtalálja azokat az igazi szegényeket, a kik a 
sok ellenkező protekció miatt rendesen mindenütt háttérbe 
szorulnak. 

D. E g e r . A vakációt munka-országban töltöttem. Ta-
lálja ki, hol van az ? A «fructus autumnales» egészen sike-
rülteknek mondhatók. 

H e l y r e i g a z í t á s . A 27-ik számban «Tanulmányok Pascal-
ról» cikkbe több sajtóhiba csúszott be. 419. lapon az első 
hasáb vége felé : I, tene helyett Hinc ; a 421. lapon fölül : 
qui ne servit helyett qui ne seroit, ugyanott alul Balmes 
idézetében : arababa helyett acababa olvasandó. 

TARTALOM. A dogma mint nagy jel. II. Czilek 
Balázs dr.-tól. — Hofbauer sz. Kelemen élete. IX. 
Breznay Béla dr.-tól. — Veráncsics Antal becsülete. 
Lukcsics József dr.-tól. — Normál-naptár a keresztény 
tan világánál. Nóvák Ferenctől. — Egyházi világkrónika. 
—y —la-tót.— Irodalom. Fischer Colbrie: Gazdasági 
nevelés és megélhetés. Csepela Lajos dr.-tól. — Eble: 
A nagykárolyi Szentháromság-kápolna története. Timár 
Kálmántól. — Angehrn : A soláris konstans megállapí-
tása. T.-től. — A dogmatika sikeresebb tanításához. 
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A dogma mint nagy jel. (in.) 

Innen van az is, hogy az emberi tudás valójá-
ban összegezés, eredményeknek összefoglalása, leszü-
rődés; a tudományosság csak az eredményeknek 
eredeztetése az által, hogy ezen eredményeket saját 
okaikból kiemeli, bizonyosságukat kimutatja. 

Innen van az a sajátságos jelenség is, hogy 
valamely ismeretkör, vagy mondjuk, valamely tudo-
mányt képező igazságcsoportnak rendszerezése nem 
a megismerés legelején, hanem a legvégén van, 
holott a reális, tárgyi alappal biró igazságok min-
denkor logikus rendszerben voltak; különben sem 
egymásból kifejthetők (levezethetők) nem volnának, 
sem alanyi tudással rendszerbe állíthatók nem vol-
nának. A mi nincsen, azt tudni sem lehet; a mit 
pedig igazán tudunk, annak olyannak kell lennie, 
a minek tudjuk. 

Csak egy példában lássuk a mondottakat rövi-
den megvilágítva. Nagyon ismert és kedves tudo-
mány a fizika. 

Aristotelestől a mai napig a fizika nagyot ha-
ladt ; de történetének nem minden százada valami 
fényes. A kompassz, sötét kamra , hajcsövesség, mag-
netikus inklináció stb.-nek megtalálása események 
voltak, de nem dúslakodott mindig ilyen finomsá-
gokban. Toricelli, Huygens, Newton, Gray, Franklin, 
Galvani, Volta, Young, Fresnel, Ampère, Ohm, Fara -
day, KirchoíF, Bunsen, Mayer Robert és egyéb kivá-
lóságok kellettek hozzá, hogy újra meg újra neki-
lendülve az úgynevezett mai fizika létrejöhessen. 
S mi a mai fizikai t udásunk? A mai napig meg-
talált s tudományosan megállapított összes fizikai 
igazságoknak birása, lia közben valamit nem felej-
tettünk el, a mit azután új ra kellene megkeresni. De 
arról a mai fizika nem mond semmit sem, a mit 
fizika segítségével egyáltalán meg lehel tudni. Ki 
tudja azt ma megmondani , hogy 50Ü év múlva mit 
tud a fizikus? Végre tudott valamit Aristoteles a 
fizikának mai különféle tudományágakra való osz-
lásáról vagy úgy tudta elrendezni annak anyagát a 
mechanika, hőtan, elektromosság, delejesség, fény-
tan, hangtan keretében, mint azt mi tesszük? Vagy 
mi képesek vagyunk ma rendszerbe állítani azt, a 

mit a fizikus ma jd 500 év múlva t u d ? Azt csak 
majd ő teheti. 

S miért teheti m a j d meg? Mert az eddig meg-
ismert igazságokban rendszer nyilatkoztatja ki ma-
gát, a mint mi is csak azért áll í thatjuk rendszerbe 
a mi időnkig ismert fizikai igazságokat, mert a ter-
mészet erőinek s jelenségeinek bizonyos törvényeken 
nyugvó összefüggését nyilatkoztatják ki. 

Ez tehát az anyajegye mindannak, a mit emberi 
elme szül meg! 

A dogmákon ez a jegy egyáltalán nincsen meg. 
Először is a dogmákban nincsen az a fejlődés a 

tökéletlenről a tökéletesebbre, az ingatagról, határo-
zatlanságról a bizonyos, határozott felé ; ezért hiány-
zik is a javítás, pótlás ; nem mutathatók ki a helyre-
igazodásnak, javulásnak, a meddőség után következő 
neki pezsdülésnek dátumai ; nincsenek a próbának, 
kísérletezésnek korszakai. Például a teremtés dogmája 
mindjár t mint határozott igazság jelenik meg, mind-
végig mint befejezett igazság áll előttünk és soha 
többé nem változik. így van ez akármelyik dogmá-
val első megjelenésétől kezdve. Mintegy, hogy kép-
letesen fejezzük ki magunkat, mind já r t egyszerű, 
első öntésre hibát lanul áll előttünk a műremek. 

Egy jelenséget mindenesetre meg kell állapíta-
nunk a dogmáknál ; azt, hogy az utolsónak megjele-
néséig tárgyi gyarapodás történt és pedig időben, 
vagyishogy nem egy pi l lanatban jelent meg előttünk 
m i n d ; például mikor a teremtés dogmája nyilván-
valóvá lett, az Oltáriszentség még nem létezett s a 
róla szóló dogmák az ember előtt még ismeretlenek 
voltak, de ez egyszerűen tárgyi növekedés, nem pe-
dig az előbbi dogma több ezer évi fáradságos fej-
lesztésének eredménye. 

Másik elég gyakori jelenség, hogy valamelyik 
dogma az utolsónak megjelenéséig mind világosabb, 
teljesebb lesz. Például a világtól különböző egy igaz 
Istenről szóló dogma teljesebb lett a há rom isteni 
személyről szóló dogmák által ; vagy az emberi nem-
nek Isten küldötte által való megváltása mind éle-
sebb, teljesebb lett azon dogmák által, melyek a 
Megváltónak személyéről, művéről, intézményeiről 
szólnak. De ez nyilvánvalóan nem a dogmának belső 
szerkezeti hibájából eredő fogyatékosságnak pótlása, 
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sem a talán veleszületett vérszegénységből származó 
gyöngeségnek megjavítása, vagy a bizonytalannak, 
határozottan zavarosnak leüllepedése, fokról-fokra 
való megbizonyosodása, végre is nagynehezen s 
fáradságos szellemi erjedés után történt megálla-
pítás. 

Azt mondottuk, nyilvánvalóan ! Mert a szóban 
forgó dogmák csak úgy, mint az első határozott, 
változtatást nem szenvedő igazságokként je lennek 
meg a nélkül, hogy az előzők akármelyike is bár-
mely kiigazítást vagy módosulást volna kénytelen 
elviselni. Érdekes itt még az a megfigyelés, hogy a 
dogmák megjelenésében van ugyan időbeli egymás-
után a legelsőtől a legutolsóig, bár — azt gondol-
juk — nem állapítható meg, időrendben melyik a 
legelső s melyik a legutolsó,1 de sehol nincsen for-
rásaikban valami nehézkes, fáradságos szellemi mű-
veletnek nyoma, mely azzal küzködnék, hogy a dog-
mákat egymással összhangba hozza, az ellenmondás, 
bizonytalanság aggodalmai közt hánykolódva a tisz-
tánlátáshoz az utat keresse. 

Mindössze annyit lehet észlelni, hogy haladás 
van a homályosságból a világosság felé ; de nem 
olyan értelemben, hogy a határozatlan s kétes foko-
zatosan határozottá s bizonyossá válik, hanem úgy, 
hogy a távoli közelivé lesz, az általános részleteiben 
tárul föl. Az üstökös is lá tóhatárunk legtávolabbi 
pontjain csak homályosan vehető észre s minél kö-
zelebbre j ö n hozzánk, annál fényesebb. Például Gen. 
3, 15. a megváltást mint elhatározott dolgot állítja 
elénk nagy általánosságban ; a továbbiakban ezen 
végtelen nagy mű részleteiben tárul elénk. 

Másodszor a dogmákon egyáltalán nem vehető 
észre olyasmi, a mi valami szellemi műveletnek 
összegező, eredményeinek összefoglaló munkájával 
rokonságot mutatna . Hol vannak azok az alapele-
mek, azok az elborított rejtekek, a melyekből, azok 
az operációs folyamatok, a melyek segítségével a 
dogmák mint végeredmények je lentkeztek? Azt ki 
lehet mutatni , hogy a ránk nézve mintegy szuny-
nyadó állapotban levő fizikai igazságokat, természeti 
törvényeket a gondolkodásnak, megfigyelésnek, kísér-
letezésnek minő láncolatával derítették ki s hogyan 
sorakoznak egymás mellé mint eredmények. A dog-
máknál ilyesféle nem tapasztalható. Azok egyszerűen 
mint tételes igazságok köszöntenek be. Ezeket nem 
az emberi ész iktatja az igazságok leltárába. 

Két körülményt azonban figyelembe kell itt ven-
nünk, melyek esetleg megtéveszthetnének valakit. 

Az újszövetségi szentségek, áldozat, egyház, ke-
resztáldozat már az ószövetségben jelezve vannak. 
Talán innen vannak azok leszármaztatva? 

Ezenkívül a dogmatikai igazságoknak ugyanezen 

1 Egyet tudunk bizonyosan, azt, hogy az időhatár az 
első embernek megjelenése itt e földön és az utolsó apos-
tolnak a halála. 

tárgyai az ószövetségnek intézményeiben is föltalál-
hatók. Talán innen vannak tovább fejlesztve? 

Az előbbi állítás nem állhat meg, mert valóság-
gal csakis jelezve vannak azon határozott kijelentés-
sel, hogy egy másik szövetség számára vannak s 
hogy más természetűek, mint az ószövetség;1 s így 
ebből sem automatikusan nem fejlődhetnek ki, sem 
mesterséges úton nem fejleszthetők ki és pedig annál 
kevésbbé, mivel ennek a szövetségnek egyszerűen 
meg kell szűnnie, tehát semmiféle formában, újí tás-
ban föltámasztani nem lehet. 

Ép úgy nem állhat meg a másik állítás sem, ugyan-
azon okoknál fogva. A kérdéses ószövetségi intéz-
mények (áldozatok, tisztulások, húsvéti bárány, pap -
ság, különféle szertartások) csak jelképek, előképek 
voltak, melyeknek a valóság megjelenésekor egysze-
rűen meg kellett szünniök2 és semmiféle átalakításra, 
tovább sarj adózásra képesek nem voltak; ellenkező-
leg minden jogosultságuk abban gyökerezett, a mit 
jelképeztek, annyira, hogy önmagukban sem értelmük, 
sem erejük nincsen. 

A másik körülmény, melyet figyelemre kell mél-
tatnunk, a dogmatikai tudománynak létezése. Azt 
gondolhatná talán valaki, hogy ennek a munká jának , 
szövögetésének, invenciójának eredménye a dogma. 
Azonban ne feledjük el, hogy a dogmatika tudo-
mány, valóban tudomány.3 Akkor pedig abban, a mi 
a tudománynak, mint ilyennek sajátos jellege, nem 
is különbözik a többi tudománytól. Már most mit 
szólnánk ahhoz, ha valaki azt mondaná , hogy a 
geologiai tudomány hozta létre a Föld különféle ré-
tegeit, a geologia csinálta a kőzeteket? Vagy hogy 
lehetne kacagás nélkül meghallgatni azt, a ki arról 
mesélne, hogy a paleontologia faragta, esztergályozta 
a kövületeket s paleontologia ágyazta be azokat szé-
pen a mélységekbe? Szakasztott ilyen észjárás volna 
az is, ha valaki azt mondaná, hogy a dogmatika csi-
nálta a dogmákat. 

Vissza kell idéznünk, a mit néhány lappal előbb 
a hi t tudományról szóltunk, hozzá léve még azt, hogy 
a dogmák forrásaikban nincsenek fejezetek, paragra-
fusok szerint elrendezve, ott nem tárgyaltatnak egy-
mással szervezeti összefüggésbe, illetőleg kapcsolatba 
állítva. Egyéb föladatain kívül, melyekről idézett 
helyen szó volt, ezen az áttekinthetés szempontjából 
érezhető szükségleteknek szolgál a dogmatika. A dog-
matika segítségével, álljon ez bár a fejlettség legmaga-
sabb fokán, a dogmatika nélkül és kívüle is önmagában 
nem létező dogmát az emberi ész sohasem hozhat létre, 

1 Pl. Jerem. 31, 31.. . Izai. 66, 18... vagy Izai. 53. 
a Pl. Gal. 3, 24-28. 
3 Föltehető, hogy ezen tétel elfogadtatik. L. különben 

dr. J. B. Heinrich : Dogmatische Theologie 2. I. B. §. 9. — 
Christian. Pesch, S. J. : Praelectiones dogmaticae. Tom. I. 
C. I. §. 3. —• Különben, ha a dogmatika nem tudomány, no 
akkor éppenséggel nem képes a dogmához csak valami ha-
sonlót is létrehozni. 



30. szám. RELÏGÏO 467 

a mint a legtehetségesebb csillagász tudományának 
legnagyobbfokú fejlettsége, műszereinek legkiválóbb 
élessége mellett sem képes olyan égitestet fölfedezni, 
a melyik nem létezik. 

Végre mielőtt a dogmatikai tudomány csak meg-
indult volna is, a dogmák egy szorosan meghatárolt, 
összefüggő egységes rendszerben állanak. Ezt tehát 
a dogmatika nem művelte, annál kevésbbé más em-
beri tudomány. 

Szembeszökő mind já r t kezdettől fogva, hogy a 
dogmák bár időben tárgyi gyarapodásuk van, bár a 
homályos világosabb lesz, sohasem tévesztenek utat, 
sohasem keverednek össze különféle más kérdések-
kel, sohasem térnek le e nekik sajátos területükről ; 
vaskövetkezetességgel mindig csak egy föladatot 
szolgálnak: közölni Istennek helyes ismerését, az 
embernek megismerését, az üdvösségnek útját és 
eszközeit. Ez egy óriási programm, melyhez fon-
tosságra, kihatásra, következményekre s legmesz-
szebbmenő érdekeltségre nézve más fogható nin-
csen ; s ezen óriási téren soha ellenmondás, el-
akadás, valami előre nem látott körülmény zavará-
sából eredő meglepődés, szóval számításon kívül eső 
dolog fölmerülése nincsen. Nemcsak ez, hanem az 
elég sok bonyodalmas, inkább az emberi ész szintá-
ját meghaladó kérdések tárgyalása közben semmi-
féle kilengés jobbra vagy balra nincsen; az ismeret 
bizonyos határával zárulnak, a mi azon túl van, a 
felől minden további föltárást a Föld lakóinak meg-
tagadnak, a további világosságot egy egészen más 
életre utalják. Bámulatos az a csöndes, nyugodt ki-
mozdíthatatlanság, mellyel minden más lárma kö-
zött az egyszer kimondott igazság mellett megmarad-
nak s egyúttal az egyedüli szellemi alkotás, mely e 
Földön végleg be van fejezve m á r 2000 éve. Ezen befeje-
zettség mellett oly mélységet nyitnak meg, oly perspek-
tívákat nyújtanak, melyeknek áthatolása s végigtekin-
tése egy világ fönnállásának idejére elegendő munka. 

Lehetetlen elzárkózni azon eredmény elől, hogy 
itt egy észnek és egy akara tnak műve áll előttünk. 

A hitetlen hol fogja ezt az egy észt s akaratot 
megtalá lni? Reméljük, hogy tárgyalásunknak ezen 
pont ja nem engedi meg azon kényelmes kibúvót, 
melynek célja volna igazi megoldást s igazi meg-
nyugtatást a d n i : hogy emberi lángésznek játszi in-
cselkedése az egész. 

Nem, a dogmák egy láthatat lan világnak bevil-
lanása a mienkbe s biztos híradások egy végtelen szel-
lemi lényről, mely dogmái által az élet és halál 
urának, a jó és rossz, igazság és hamisság megfeleb-
bezhetetlen b i rá jának mutatkozik be. 

Végül pedig ne feledjük, hogy a dogma igazság, 
mint a megállapodott igazságok bármelyike, mint az, 
hogy a hő mozgás, hogy a fény rezgés, hogy a beszéd 
lelkijelenség. Csakhogy oly igazság, melyre nem eszünk 
jött rá, hanem Isten nyilatkoztatta ki. 

Czilek Balázs dr. 

Hofbauer sz. faelemen Mária hitvalló élete 
főbb vonásaiban feltüntetve. (x.> 

Az egyház történetében pár já t ritkító merész 
állásfoglalásának jelzése után, lássuk most már , 
hogyan helyezkedett el szentünk Bécsben, illetve a 
bécsi egyházmegye kebelében. Arról egy pillanatig 
sem volt szó nála, sőt még gondolata sem támadt 
annak, hogy ő szerzetes lenni megszűnjön és min -
denestől belépjen a bécsi egyházmegye világi papjai-
nak sorába. A jozefinisztikus, államszolgaságos egy-
házi élettől szentünk jobban irtózott, mint a tűztől. 
Hűtlen lenni ahhoz a hivatásához, hogy a hol úgy 
kellett, ostora, s a hol úgy kellett, i rgalmas szama-
ritánusa legyen a jozefinisztikus állapotoknak, szen-
tünk pártütésnek tartotta volna az isteni Gondviselés, 
az oltárban rejlő édes Jézus ellen, a ki szakadatlanul 
azt sugallta neki az ültáriszentségből, hogy törje meg 
egész Ausztria számára Bécsben a katholikus vallás 
jozefinisztikus szolgaságát1 s állítsa vissza Isten igéje 
romlatlan hirdetésének, a szentségek korlátlan ki-
szolgáltatásának, a papnevelés és szerzetesi élet s az 
igazi katholikus buzgóságnak Rómával egységes, 
szent, katholikus és apostoli szabadságát.2 Igenis, 
Hofbauer atyának isteni küldetése volt arra, hogy ezt 
megtegye. A varsói apostolság csak ideiglenes, ki-
segítő, előkészítő iskola volt szentünknek erre a 

1 Ezzel a szolgasággal szemben az akkori fő- és alpap-
ság óriás többsége szégyenletes állást foglalt el : beadta nya-
kát a rabigába. A passzív ellenállásnak is alig akadt hive. 
A jobblelkűek többsége megelégedett a nyögő és panaszkodó 
s Isten kegyelméből jobb időket váró imaszerű óhajtások 
ápolásával. Aktiv ellenállásra s a szolgaság megtörésére 
Hofbauer atyáig alig gondolt egy-két lángbuzgalmú egyházi 
férfiú. Fensőbb hivatásból fakadt teljes erővel a szolgaság 
megtörésének pedig Hofbauer atyán kívül nem feküdt neki 
senki. És így nem üres frázis, hanem teljes valóság az, hogy 
Bécsnek és Ausztriának, sőt Martin Spahn dr. véleménye 
szerint azon túl Németországnak, új katholikus életre keltő 
úttörő apostola Hofbauer Kelemen atya volt. «Unter den 
deutschen Katholiken, ezt mondja a hírneves strassburgi 
egyetemi történettanár, regt es sich (Hofbauer atya szentté-
avatása alkalmából) ausser in Wien kaum für Hofbauer, und 
doch können sie sich ihm als ihrem Heiligen mit demselben 
Rechte zuwenden, wie die Franzosen der Jungfrau (von 
Orleans, a kit X. Pius pápa llofbauerrel egyszerre kanonizált). 
Denn jede der beiden Persönlichkeiten symbolisiert die 
kath. Bewegung ihres Landes während des letzten Jahr-
hunderts». Hochland, 1909. jún. 313. 1. 

3 Jellemző Hofbauer atyára nézve, hogy ő, a mint 
láttuk, már világi korában, mikor a papi méltóságra még 
csak törekedett, Bómában a pápaságnál keresett menedéket 
és tájékozódást az egyházi szellemet öldöklő jozefinizmus 
ellen. Bécsi apostoli működése idejében pedig a Bómához 
való ragaszkodás szükségességét nem sziint meg fennen hir-
detni. «A ki, így nyilatkozott gyakran, a Szentatyát nem tisz-
teli, az nem tiszteli anyánkat, az egyházat. A ki a Szentatya 
parancsainak nem engedelmeskedik, engedetleu fia az anya-
szentegyháznak. A ki szüleiért nem imádkozik, az rossz 
gyermek, és a ki a Szentatyáért nem imádkozik, az rossz 
keresztény.» Summarium, 1873. év, 107. 1. 
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bécsi missiójára. Szentünk az ő titokokba belátó ember-
és világismeretével világosan látta, hogy ha az egy-
házat rabláncon tartó jozefinizmus bálványa Bécs-
ben megdől, egész Ausztriában és Délnémetországban, 
s azon túl is, megnyílik az egyház és az ő szerzetes 
rendje előtt a szabad fejlődés és virágzás útja, melyre ő, 
ha talán Istennek nem is tett külön fogadalmat, de 
szerzetének igenis ünnepélyesen, az egész világ előtt 
tett Ígéretet akkor, midőn kongregációjában az Al-
peseken-inneni rendfőnöki helytartóságot az enge-
delmesség szent fogadalmának erejétől kötötten hódo-
lattal elfogadta. 

Hofbauer Kelemen atya tehát a bécsi egyházmegye 
szervezetében, rendkívüli isteni küldetésénél fogva, 
valóban kiváltságos helyet foglalt el.1 Nem volt nyil-
vántartva mint redemtorista-rendi szerzetes, annál 
kevésbbé mint rendfőnök. 0 a jozefinisztikus, császári 
kegyből élő egyházi szolgálatba nem illett be.2 Neki 
mint redemtoristának és rendfőnöki helytartónak 
Ausztriában nem volt létjoga. Szerencsére — a mi 
tulajdonképen Isten rendelése volt — akkor épen, 
mikor Hofbauer atya Bécsben élt, oly férfiú ült a 
bécsi érseki székben, a ki kettős címen volt szentünk 
bécsi apostolságának oltalmára és támaszára : oltal-
mára az állami hatalomtól szentünkre zudúlható 
villámokkal szemben ; támaszára szentünknek a bécsi 
egyházmegyei pasztoráció körében való kivételes el-
helyezkedése ügyében. Ez a főpap, ki szentünket mái-
varsói apostolsága idejében ismerte és szerette meg, 
Hohenwart Zsigmond gróf, kiváló katholikus szellemű 

1 Otyan volt körülbelül szentünknek viszonya a bécsi 
főegyházmegye és az egész osztrák birodalom területén levő 
egyházmegyék szent kormányához, a milyen volt Isten ki-
választott népénél az ó-szövetségben egy-egy rendkívüli kül-
detéssel megbízott embernek, — próféta volt a neve — pél-
dául Sámuelnek, — mindenkori viszonya a korabeli fő- és al-
papsághoz (Sámuelnek Heli főpaphoz) és az uralkodó király-
hoz vagy királyokhoz. Szentünknek is abban csúcsosodott ki 
isteni külön küldetése Ausztriában, hogy a vallási ügyekbe 
mélyen belekontárkodott állami hatalmat a szent korlátok 
mögé visszautasítsa, az egyházi rendes szent kormányzás 
körében pedig, hogy mint Jeremiás papirendi próféta tette, 
«gyomláljon és rontson (ut evellas et destruas), veszítsen és 
széthányjon (mindent, a mit a jozefinizmus terliül és nyűgül 
Isten egyházára fölhalmozott, azután pedig hogy) építsen és 
ültessen", vagyis néhány szóval, hogy Ausztria vallásügyi re-
formátora legyen szellemben és életben, mind a két kezével. 

2 Nagy szent Gergely méltatlankodva panaszkodott a 
maga koráról, hogy az emberek «többnyire» hivatás nélkül 
lépnek egyházi pályára és úgy tülekednek föl a magasba. 
«Plerumque culmen praelationis accipiunt, qui in charitate 
Dei et proximi perfecti non sunt.» (In libros Reg. 1. 4. c. 5.) 
Isten és az emberek szeretete, a Charitas, a szent szeretet tehát 
a papi hivatás kétségtelen jele. Azért kérdezte Krisztus 
Urunk is Pétertől : «Simon Joannis, diligis me plus his ?» . . . 
Ugyan mit mondott volna N. szent Gergely a jozefinizmus 
koráról, mikor az emberek legtöbbnyire, majdnem kivétel 
nélkül, csak azért léptek az egyházi pályára, hogy azon, 
állami szolgaságban, «carrière»-t csinál janak? Apostol, a minő 
Hofbauer atya volt, ebbe a rendszerbe nem illett be. 

exjezsuita volt,1 a ki szerzetének eltörlése után Ferenc 
császárnak gyermek- és i f júkorában nevelője vala, 
minek következtében előbb mint triesti, ma jd mint 
st.-pölteni püspök, utóbb, és pedig élete végéig, mint 
bécsi herceg-érsek áldásos nagy befolyást gyakorolt 
Ferenc császárra.2 

Midőn szentünk Bécsbe megérkezett, se lakása, 
se konyhája, se állása nem volt. Azaz volt ugyan 
állása a róm. kath. egyházban mint áldozópapnak és 
egy szerzetesrend helyettes főnökének eléggé tisztes-
séges ; de ő csak áldozópapi méltóságára hivatkozha-
tott Bécsben, mert mint redemtorista és hozzá még 
mint egy olaszországi rendfőnöknek a helyettese 
Bécsben «polizeiwidrig» volt tetőtől talpig. Lakást 
szentünk eleinte egy ismerősénél az Alser vorstadt-
ban kapott. Enni pedig hol itt, hol ott adtak neki 
régi jóismerősei. Pénteken és szombaton a «Vas 
körté»-hez címzett péküzlet régi tulajdonosának volt 
ebédnél a vendége. Mikor sehová sem volt hivatalos, 
otthon kellett magának főznie, mert Martin Stark 
kispap semmit sem értett a főzéshez. Fekete kenyér 
s ugyanily szinű lisztből készült gombóc, a mely 
gyorsan elkészült, volt szentünknek rendes eledele, 
ha másüvé nem volt hivatalos. 

Terve, hogy otthonában, szorosan vett felleg-
várában fogja ostrom alá a jozefinizmust, készen volt 
már , mikor Bécsbe betette a lábát. Ámde a «hol-
kezdés», az, minden rendkívüli fölvilágosodottsága 
mellett a lelkiekben, nem kis gondot okozott szentünk-
nek. Először is paphoz illő lakásról kellett gondos-
kodnia templom és oltár mellett. Ezt csakhamar meg-
kapta régi ismerőse, don Luigi Virginio exjezsuita 
(csaknem mindenben volt Jézus-társaságiak voltak út-
törői), az olasz (ú. n. minorita) templom rektora út-

1 Erzbischof von Wien war damals der t romme Sigis-
mund Graf Hohenwart. Aus einer alten, stets gut katho-
lischen Familie s tammend, war er geboren am 2. Mai 1730 
auf Burg Gerlachstein in Krain. Als 18jähriger Jüngling trat 
er 1748 in den Jesuitenorden. Im Orden arbeitete er als 
Jugenderzieher und Missionär. 1773 wurde aber die Gesell-
schaft Jesu aufgehoben und P. Graf Hohenwart musste in 
die Welt zurück. 1778 brauchte man für den kaiserlichen 
Prinzen Erzherzog Franz einen Erzieher, und dazu wurde 
der ehrwürdige, nun eben 48jährige Priester herangezogen. 
Er verstand sein Amt derart , dass ihm sein Zögling Zeit-
lebens dankbar blieb. Innerkofler, 364. 1. 

2 Jellemző a császár és egykori nevelője közt volt szí-
vélyes, kegyeletes viszonyra a mód, a hogy Ferenc császár 
Hohenwartnak bécsi érsekké történt kinevezését tudtára 
adta : «Kaiser Franz berief Bischof Hochenwart zu sich. In 
seinem Kabinet hatte der Monarch stets ein Bild seines 
ehemaligen Erziehers. Auf dieses zeigte er nun und fragte 
scherzend: «Kennen Sie diesen Bischof?» Hohenwart er-
wieder te : «0 ja, ich glaube ihn gut zu kennen, es ist der 
Bischof von St.-Pölten». «Nein», sagte der Kaiser, «es ist der 
Erzbischof von Wien». Auf diese Weise e r fuhr der 73jährige 
Greis seine Ernennung.» U. az, u. o. Hohenwart és Diesbach 
volt Jézus-társasági atyák voltak a katholikus szellemnek a 
jozefinizmus nyűgeiből való fölszabadításában Hofbauer 
szent Kelemennek előfutárai, úttörői, illetve támaszai. 
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ján, a ki kieszközölte szentünknek, hogy Stark kis-
papjával együtt a templomhoz tartozó ú. n. «wällische» 
házba költözhessen át, a hol épen a templom főoltára 
mögött egy kis szobát kapott lakásul. Lakás tehát 
m á r volt volna papi lakás, de apostoli foglalkozása 
még nem volt, az ő szentpáli apostolságának méretei-
hez illő elég nagy.1 E nélkül pedig Hofbauer szent 
Kelemennek az élet nem volt élet. Súlyosbította a 
misézésre és papi zsolozsma el imádkozására szorított 
apostol nyomasztó helyzetét a nem alapnélküli féle-
lem, hogy mint Ausztriában be nem vett szerzetes-
rend tagját, rövid úton kiutasíthatják Bécsből és 
Ausztriából. Ez időtájban, 1809. év elején, fogadta 
szentünk a churi után megmaradt egyetlen svájci 
rendházának, a viégeinek (Vissach) főnökét, Passerai 
atyát, utasításokat adva neki. 

Hofbauer atya végre bátran neki vágott bécsi 
apostoli működése teljességének. Minden papnak 
tudvalevőleg három főfoglalkozása van : misézni, pré 
dikálni, gyóntatni. Gyóntatásra engedelme szentünk-
nek még nem volt, folyamodványt adott tehát be a 
bécsi érsekhez, nem azért, hogy az egyházmegye 
kötelékébe őt mint papját bevegye, hanem hogy 
neki, úgy a hogy volt, iurisdictiót vagyis fölhatalmazást 
adjon a penitenciatartás szentségének kiszolgáltatá-
sára. Hohenwart érsek, a ki a rettenthetetlen bátor-
ságú szerzetesférfiút, mint szintén volt ügybuzgó szer-
zetes, tökéletesen megértette, szívesen megadta az 
engedelmet. Ezzel szentünknek, a ki a jozefinisztikus 
államegyházi jogrend körébe, bár annak fellegvárá-
ban élt, egy hajszálnyira sem lépett be, e tákolmányos 
jogrenden kívül meg volt adva az az archimedesi 
katholikus álláspont,2 melyről szentünk lassankint 

1 Az a kérdés : mivel foglalkozott Hofbauer atya a 
«hivatalos tétlenségnek» ez alatt az ideje alatt, és hogyan? 
Eleinte csak miséznie lehetett és természetesen zsolozs-
mázott. Minden többi idejét az Oltáriszentség előtt töltötte 
imádásban. Mikor pártfogója, don Virginio, az olasz templom 
rektora meghalt, a templom rektorságát ideiglenesen Hof-
bauer atyára bizták. Ekkor egész tüneményszerű nagyságá-
ban kezdett megnyilvánulni Bécs lakossága előtt Hofbauer atya 
eucharistikus szelleme s fensőbb hódító ereje. Úgy misézni, 
úgy vinni az Oltáríszentséget, oly átszellemült arccal és 
angyali áhítattal áldoztatni, mint Hofbauer atya tette, a bécsiek 
és az ott megfordult idegenek, papot soha nem láttak. «In 
(jenen Jahren), írja a szemtanú Hemmerich, kam ich öfters 
in die italienische Kirche, die damals unter der Direktion 
des Dieners Gottes, Klemens M. Hofbauer stand. Seine 
Demut und Gottesfurcht haben mich so erbaut, dass ich einen 
Engel Gottes zu sehen glaubte . . . Einen Mann, wie Hofbauer, 
habe ich niemals, weder in Wien, noch in meinem Vater-
lande (Würzburg) je gesehen». Innerkofler, 363. 1. Hofbauer 
atya egész pasztorációja az Oltáriszentségből táplálkozott s 
a körül mint középpont körül forgott. 

3 Midőn később ismerőseinek, tanítványainak, bámulói-
nak egyike — arra a kőnnyűségre nézve, a mellyel szentünk 
a katholikus álláspontot minden, de minden téren és ügyben 
csodálatos módon el tudta találni — azt a kérdést vetette 
föl szentünk előtt, hogy mi módon birja ezt tenni, Hofbauer 
atya ezzel a tréfás megjegyzéssel ütötte el a kíváncsiskodó 

az egész jozefinisztikus rendszert sarkaiból kiforgatta. 
Halála előtt volt ezzel a rendszerrel szentünknek 
utolsó, döntő összeütközése. De arról ma jd a maga 
helyén és ide jén; most folytassuk annak ecsetelését, 
hogyan indította meg szentünk, miután gyóntatásra 
is kapott engedelmet, apostoli működését Bécsben, 
hozzá illő nagyszabású arányokban. 

Mielőtt ebbe a szokatlanul nagyarányú bécsi 
apostoli, hofbaueri pasztorációba, annak sokoldalú-
ságába és mélységeibe bele bocsátkoznánk, álljon itt 
egy a hitelesség minden kellékével fölruházott eset,1 

mely Hofbauer atya csodás jiapi személyiségét, igazán 
bámulatos oldalról, a távolbahatás oldaláról csattanós 
világossággal muta t ja be. Mikor Hofbauer atya az olasz 
templom helyettes rektora volt, Friedrich von Klinkow-
ström, a hires festő és nevelő, a ki akkor még pro-
testáns valláson volt, egyszer oly időben vetődött be 
az olasz templomba, mikor Hofbauer atya épp délesti 
istentiszteletet tartva, teljes ornátusban, pluviáléval 
fölül, a főoltár előtt térdepelt. Ekkor Klinkowström, 
a protestáns ember, csaknem megkövült a bámulat -
tól. Valami rendkívüli dologra derült lelkében vilá-
gosság. Ue hagyjuk őt magát beszélni. 

«Mint fiatal ember (körülbelül 20 éves volt) egy-
szer (Hamburgban) mulató esti társaságban vettem 
részt. A tobzódás nagy arányokban folyt : ittunk, dalol-
tunk, kiabáltunk és végül szemtelen szabadszemélyt is 
hívott meg valaki. Midőn az ajtó megnyílt és az a 
személy belépett, háta mögött egyházi öltönyben egy 

kérdést : «Nekem, úgymond, katholikus orrom van». Hahne-
kamp, Boldog lloffbauer Kelemen Mária, i. h. 477. 1. Az illető 
kérdezősködőnek Hofbauer atya környezetében tudnia kellett 
volna már saját tapasztalásából, hogy a mit más halandónak 
esetleg előbb jól meg kell gondolnia, azt szentünk a Szent-
lélek adományának sugallatából egy pillantásnál rövidebb 
idő alatt ösztönszerűleg megérzi. Jól mondja a Szentlélek 
adományairól s azoknak a szenteknél villámszerű nyilvánu-
lásairól eszünk természeti és természetfölötti okoskodásaival 
szemben de Smedt J. t. atya, Notre vie surnaturel, 1910. I. 
508. 1. «Elles (les dons du Saint-Esprit) se distingvent de 
vertus de même nom ou de nom analogue en ce que les 
vertus agissent sous la direction de la raison (eclairée par 
la foi) et les dons du Saint-Esprit à la façon d'une sorte 
d'instinct surnaturel». S ez a természetfölötti ösztön bennünk 
keresztényekben ugyanazon szerző szerint legtöbbször az 
illetők öntudatán kívül érvényesül : «On n'a pas toujours, 
ni même le plus souvent, conscience de la présence et de 
l'activité des dons du Saint-Esprit en soi». U. o. 509. 1. V. ö. 
R. P. Barthélémy Froget des Fr. Prêch., De l'inhabitation 
du Saint-Esprit dans les âmes justes. 2. éd. Paris, 1900. 411.1. 
«Très dilférente est la motion propre aux dons. Celle-ci, en 
etlet, prévient nos délibérations, devancent nos jugement, 
et nous portent d'une façon pour ainsi dire instinctive à 
des oeuvres aux quelles nous n'avions pas songé et que 
l'on peut vraiment appeler surhumaines». Ugyanezt állapítja 
meg J. B. Terrien S. J. La grace et la gloire, Paris 1897. 
I. 187. 1. 

1 Sebast. Brunner, Clemens Maria Hofbauer und seine 
Zeit, Wien, 1858. 227. 1. azt mondja, hogy Friedrich von 
Klinkowström, a kivel ez az eset történt, esküvel volt hajlandó 
a dolog hitelét megerősíteni. 
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tiszteletreméltó alakot, katholikus papot, stólával 
pluviáléban pillantottam meg. Ezt én mind oly vilá-
gosan láttam, hogy az egyházi ruha szövetének még 
ornamentikáját is lerajzolhattam és megtarthattam. 
Nekem ennek következtében lehetetlen volt a társa-
ságban tovább részt venni : k i rohantam és eltávoz-
tam. Utóbb az egész jelenetet lerajzoltam, s csakis 
az arcvonások mosódtak el akkor emlékezetemben. 
Azután hadi szolgálatokat végeztem, utazásokat tettem, 
megházasodtam és sok év multán Bécsbe jöttem. 
Friedrich von Schlegel (ezt szentünk már meghódí-
totta) kivánta, hogy Hofbauer atyával megismertessen 
s ő vezetett el engem hozzá az olasz templomba. 
Hofbauer atya tartotta az Oltáriszentséggel az esti 
istentiszteletet, s épp azon volt már, hogy az oltártól 
távozzék. Én benne azt az alakot ismertem föl, mely 
engem egykor oly szerencsésen figyelmeztetett, hogy 
a bűn tanyáját elhagyjam. Egészen az a pluviálé és 
stóla volt ra j ta s az arcvonások is ugyanazok voltak, 
melyekre most tüstént ráismertem».1 Ama csodálatos 
megjelenésnek nyitja pedig — most m á r tud juk —-
az, hogy Hofbauer atyának Bécsben Klinkowströmre, 
mint értékes konverti tára és ifjúság-nevelőre, nagy 
szüksége volt. 

Most lássuk röviden, hogyan lelkipásztorkodott 
Hofbauer atya az 1809. és 1813. évek közt lefolyt 
időben, addig, a midőn 1813-ban Hohenwart érsek 
őt az Orsolyarendi apácák kolostorának és templo-
mának lelkiigazgatójává nevezte ki. 

Már tudjuk, hogy szentünk Bécsben templomhoz 
is, álláshoz is jutott s gyóntatásra is engedelmet ka-
pott. Az olasz templomhoz, a hol don Virginio halála 
után szentünk ideiglenes minőségben templomi igaz-
gatóságot végzett, az érsek don Casellit, egy aggastyánt 
nevezett ki rektorrá. Ezzel az intézkedéssel Hofbauer 
atyára nézve az ideiglenes rektori cím megszűnt; 
tényleg azonban ő volt kénytelen az aggastyán rektori 
helyettesíteni s így a pasztorációt az olasz templom-
ban folytatni. De Hofbauer atyának nagyra hivatoll-
ságához képest a tevékenységnek ez a kis köre szűk 
volt. Azért keresett ő magának s talált is, mert Isten is 
úgy rendelte, szélesebb tevékenységi kört, a mely 
hódító személyiségének s fáradhatat lan ügybuzgósá-
gának hatása alatt napról -napra növekedett. 

1809-ben Napoleon, a ki Poroszországot már 
összetörte, Ausztria megalázására vállalkozott. Délen 
Illyrországot alakított, melynek helytartójává Marmont 
marsallt tette. Ez a mindenükből kifosztott mechita-
ristákat2 Triestből száműzte. Babikián érsek, a kon-
gregáció apátja, Bécsbe menekült. Itt Ferenc császár-

1 Innerkofler, 362. f. V. ö. Ringseis, Erinnerungen, 1. köt. 
146. 1. 

2 Örmény kath. szerzetesrend, szent Benedek-rendi sza-
bályokra fektetett életrenddel. Alapította 1701 szept. 8-án 
szent Mecliitár. Célja az örmény nemzetben a kath. vallást 
ápolni, az ifjúságot ebben a szellemben nevelni s ily irányú 
irodalmat művelni. 

tói 1809 dec. 7-én megkapta a Neubau külvárosban 
levő üres kapucinus zárdát és templomot «am 
Platzl». Lakóhelyük és templomuk tehát volt ugyan 
az atyáknak, de nem volt miből élniök. A nép 
alamizsnájára voltak utalva; de a bécsi nép őket nem 
ismerte és ők beszélni sem voltak képesek a bécsi 
néppel, mert németül még nem tudtak. Ekkor lépett 
közbe segítségükre Hofbauer atya. Valószínűleg az 
fokozta részvétét a kath. örmény szerzetesek iránt, 
hogy ők is úgy estek áldozatául Napoleon önkényé-
nek, mint ő nemrég Varsóban. Kalemkiár atya, a 
rend történetirója, Hofbauer atyát, mint a mechita-
r ista-rend megmentőjét, a következő hálás szavakkal 
dicsőíti, megörökítve az ő apostoli pasztorációjának 
akkori sajátos módjá t is egyúttal.1 «A boldog emlékű 
redemtorista atya, Hofbauer Kelemen Mária, volt a 
kongregáció védőangyala ; ő mindennap korán reggel-
től a mechitaristák templomában volt, hogy gyón-
tasson és prédikáljon, mi által a nép, mely a szakállas 
és más szertartású mechitarista atyáktól idegenkedett, 
meg volt nye rve . . . Midőn így a (bécsi) nép az atyák-
kal lassankint érintkezésbe lépett, észrevette, bogy a 
kongregáció (anyagilag) végső veszedelemben forog 
s egyszerre minden oldalról kezdtek élelmet és búto-
rokat összehordani . . . A kongregáció csakhamar vi-
rágzásnak indult».2 Télen-nyáron reggel 4 órakor szen-
tünk már kint volt a mechitaristáknál. Ha a templom 
még be volt zárva, esőben-hóban ott várt a templom 
aj taja előtt. Azután gyóntatott. Alig volt nap, hogy 
köpönyege alatt alamizsnával, kenyérrel, hússal, pénz-
zel terhelten ne jelent volna meg a szegények között. 
Itt kezdett egyúttal beszélni a bécsi néphez, először 
Máriáról, azután egyebekről is. így lett igazán napról -
napra népszerűbb Bécsben. így alkotott magának 
mintegy külön hitközséget. 

Breznay Béla dr. 

Magyar boldog Márk legendája. 
Magyarországi boldog Márknak meglehetősen 

szűkszavú életiratát arcképével egyetemben Bodul-
phius Péter velencei ferencrendi szerzetesnek króni-
kája3 őrizte meg számunkra. Megtudjuk innen, hogy 
szent Ferenc rendjének volt a tagja és szülőhazájá-
tól távol, a derült olasz ég alatt ejtette bámulatba 
szent életével Conegliano városka lakóit ; aminthogy 
az arcképe alá írt distichon oly megkapó közvetlen-
séggel mond ja ró la : 

Hungarus es Marce; at nunc Italus, Itala tellus, 
Coneliana ora te tenet, a tque colit. 

Boldog Márknak életéről és tiszteletéről követ-
kezőképen ad számot Rodulphius : De B. Marco 

1 Wetzer u. Welte, Kirchenlexikon. 8. köt. 1132. 1. 
2 Innerkofler, 365. 1. 
3 Historiarum Serapliicae Religionis libri très. Venetijs, 

MDLXXXVI. fol. 123. 
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Hungaro. Beatus Marcus Hungarus dictus de Coni-
liano obiit Coniliani miraculis c larus : cuius ossa 
condita sunt in Ecclesia S. Francisci prope aram 
maiorem in Capella Illustris Comitis D. Petri Montis 
Albani, ab Hungaris habebatur in pretio. Audivi a 
quodam sene fidc digno oppidanos a Barbaris erep-
tos Sancti huius ope: cum enim in moenibus hos-
tilia signa pene firmarent, videntes Fra t rem ad su-
periora m u r o r u m loca vili veste accinctum, ea vi-
sione territi sunt, ac recesserunt. (Magyarországi bol-
dog Márkról. Coneglianoról nevezett Magyar boldog 
Márk csodákkal tündökölvén meghalt Conegliano-
ban : tetemei szent Ferenc egyházában nyugosznak 
a főoltár közelében, gróf Monte-Albanoi Péter ká-
po lná jában ; a magyarok részéről tiszteletnek örvend 
vala. Hallottam egy szavahihető öreg embertől, hogy 
ezen szentnek segítsége megmentette a városbelieket 
a barbároktó l ; midőn ugyanis az ellenség m á r - m á r 
kitűzte zászlóit a város falaira, megpillantva a vár 
fokán Márk testvért ócska ruházatban, megrémültek 
a látomástól és megfutamodának.) 

Rodulphius följegyzéseihez szükséges egy-két 
megjegyzést fűznünk. 

Kár, hogy Rodulphius nem tudta megmondani , 
mikor is élt boldog Márk. Életidejének meghatáro-
zásához csupán a coneglianoi kolostor története nyújt 
némi kiindulópontot. 

A coneglianoi várnak ferencrendi kolostora, 
melyben boldog Márk működöt t s meghall, W a d -
ding1 szerint 1372 és 1377 közölt épül t ; 1377-ben 
költöztek bele a rendnek tagjai.2 E szerint az 1377. 
esztendő képezi az első korhatárt , melyen innen 
kellett élnie boldog Márknak. 

A hazai ferencrendi krónikák nem emlékeznek 
boldog Márkról. A magyarországi legendatárak sem 
tudnak róla. Annak sem akadunk nyomára, hogy 
boldog Márk valaha liturgikus tiszteletben részesült 
volna hazánkban. Rodulphiusnak a szavai, hogy a 
magyarok nagy kegyeletben tartották boldogunkat, 
csak arra érthetők tehát, hogy a z a r á n d o k ú j u k b a n 
arra vetődő magyarok örömest keresték föl boldog 
Márknak sírját. Boldog Márknak eképpen csak 
Coneglianora szorítkozó helyi kultuszban lehetett 
része. 

Az a legenda, melyet Rodulphius a szájhagyo-
mány alapján mond el boldog Márkról, hogy hogyan 
mentette meg Conegliano városát az ellenség elől, 
élénken emlékeztet a Gesta Romanorum-nak egyik 
fejezetére, nevezetesen az edessai Krisztus-képről 
szóló történetre. Mivelhogy ez nem általánosan is-
meretes példázat, célszerűnek vélem a moralizáció 
elhagyásával közölni eredeti latin szövegét, pá rhu-
zamosan Haller János magyar fordításával. 

Gesta Romanoruni cap. 15b. 

De caelesti patria. 
Narrat Gervasius, quod 

in Edissa civitate oh prae-
sentiam sanetae imaginis 
Christi nullus haereticus 
vivere potest, nullus paga-
nus, nullus ydolorum cul-
tor, nullus iudeus. Sed nec 
locum ilium barbari pos-
sunt invadere; sí quando 
exercitus obvenit hostilis, 
stans super portám civita-
tis, innocens puerulus epis-
tolam légit; et sic eadem 
die, qua legitur epistola, aut 
placantur barbari aut fu-
giunt effeminati. 

Haller fordítása. 

A mennyei hazáról. 
Gervázius írja : Edissa vá-

rosában, mely nagy tiszte-
leti volt régenten a Krisz-
tusnak, úgy, hogy abban 
semminémű eretneket nem 
szenvedtek, sem zsidót, sem 
bálványimádó pogányt. Ki-
hez képest a pogányságnak 
ereje semmi győzedelmet 
nem vehetett rajtok. Ha 
mikor ostromolták a nem-
zetségek, egy kis gyermek 
kiállott a város kőfalára, a 
holott valami levelet olva-
sott, és valamikor azt elol-
vasták : vagy megbékéllet-
tek, vagy rémülve elfutot-
tak alóla a pogányok. 

Yalószinűnek tartom, hogy a coneglianoi legenda 
egyszerű átvitel a Gesta Romanorum-ból ; ilyes-
mire a mondák vándorlásában számos példa található. 
Conegliano népe az edessai Krisztus-képről szóló 
legendának megfelelő részletét — melynek egyébként 
többféle változata1 is ismeretes — átruházta boldog 
Márkra; a szájhagyomány nyomán, mint belyi monda 
jutott bele azután Rodulphiusnak följegyzésében bol-
dog Márk életiratába. Ez a fejlődésmenete magyar-
országi boldog Márk legendájának. 

A szóbanforgó coneglianoi legendát Wadding 
is átvette Rodulphius munkájából . 

Egyébként vajmi kevés az, amit Rodulphius és 
Wadding tudnak elmondani boldog Márkról. Beha-
tóbb kutatás, Coneglianoban végzendő helyszíni nyo-
mozások talán még érdekes adatokat vetnének fel-
színre boldog Márknak életére és tiszteletére vonat-
kozólag. Jómagam csupán ráterelni akar tam a figyel-
met boldog Márk a lakjára és legendájára. 

Timár Kálmán. 

Társadalmi patológia. (i.) 

Az ember egyéni és társas életének normája a 
nagy erkölcsi világrend a maga egészében és részle-
tes szabályaiban. IIa az egyén vagy a társadalom ezen 
erkölcsi világrend előírásaitól eltér, rendellenességek, 
zavarok, bajok támadnak állapotában és életében egy-
aránt. Minthogy e zavarok, anomáliák fájdalmas érze-
tekkel járnak, betegségeknek is szoktuk azokat nevezni, 
jóllehet mindig tudatában vagyunk annak, hogy ez 
elnevezés metaforikus természetű. 

Metaforánál sokkal többet látnak emez elneve-
zésben azok a társadalombűvárok, akik az emberi 

1 Annales Minorum. Romae, MDCCXXXIII. T. VIII. i V. ö. Pázmánynál : Kalauz, XV. k. 1. r. — Ót levél, 1. 
pg. 269. lev. VI. §. (P. P. összes munkái. IV. köt. Bpt. 1898. 634. és 

2 Rodulphius 1367-et mond ; Wadding kiigazítja 1377-re. 720—21. 11.) 
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társadalmat valóságos szervezetnek tartják, még pe-
dig a szónak élettani értelmében. Az igazi bölcseség-
nek helyes mértéktartásával az arisztotelikus-tomista 
iskola is azt tanítja, hogy a társadalom nem merő 
atom-aggregátum, hanem sajátságos organikus alko-
tás. Túlhaj t ják ezt az igazságot az úgynevezett organi-
cista szociológusok, akik az emberi társadalomban 
egy nagy állatot látnak, mely gondolkodik, eszik, 
iszik, emészt, szaporodik, öregszik és elhal. Amint 
ma jd alább, bírá la tunkban látni fogjuk, ez a felfogás 
határozottan túloz. Ám tagadhatatlan, hogy sok igaz 
elemet foglal magában, melyeket nagy sikerrel lehet 
kiaknázni úgyannyira, hogy ami tényleg csak hason-
latosság, analógia, az a tökéletes azonosság színében 
tűnik fel. 

Az organicista iskola, amennyiben a liberalizmus-
nak atomisztikus irányával szembehelyezkedik, sok 
pontban atyafiságos elveket vall mivelünk, akik a 
társadalomtudományban a klasszikus görög és az isko-
lás bölcselet alapjain tovább építünk. Sőt azt mond-
hatjuk, hogy a maga túlzó szerves felfogásával sok 
friss gondolattal gazdagítja ismereteinket, a melyek 
kellő módon értelmezve megerősítik a mi álláspon-
tunkat vagy legalább is új, friss, eredeti színekben 
tüntetik fel a mi igazainkat, 

Az organicista irányú szociológiai felfogás hozzánk 
való rokonságának világos feltüntetésére a következő 
módot választottam. Bemutatom ezen irány legtös-
gyökersebb képviselőjének, Lilienfeld Pálnak1 művét, 
mégpedig nem a «Pensées sur le science sociale de 
l'avenir» címűt, melyben az élettani szociológiának 
alapelveit lerakja, hanem «La pathologie sociale» c. 
munkájá t , a melyben társadalomtudományi alapelveit 
mai társadalmunknak legnyugtalanítóbb és legfájdal-
masabb jelenségeire alkalmazza. Általános társada-
lomtudományi szempontból is érdekesek eme kiváló 
gondolkodónak észrevételei ; amellett kiki alkalmaz-
hatja azokat sajátos magyar visszonyainkra is, ame-
lyekbe Lilienfeld eszméi éles fénysugarakként hatol-
nak bele. 

A jeles m u n k a há rom főrészre oszlik. Az első 
rész a társadalom testének betegségeiről általában, a 
második a társadalom különböző szféráinak bajairól 
tárgyal, a harmadik a társadalmi terápiával foglal-
kozik. 

Az I. résznek 1. fejezete általánosságban megálla-
pítja, hogy a szerves és a társadalmi élet között csak 
viszonylagos és külső különbség forog fenn. Minden 
többsejtű lény kisebb élő lényeknek összetétele s 
összeállításában, működésében és fejlődésében ugyan-
azokat a törvényeket követi, a melyek a kisebb alkotó 

1 Paul de Lilienfeld, orosz származású, nemesen gondol-
kodó keresztény szociológus, akit a hires «Institut Interna-
tional de Sociologie» 1896-ban alelnökévé választott meg. 
Műve, La pathologie sociale, Paris, 1896, egyike a «Bibliothè-
que sociologique internationale» legjobb köteteinek. 

lényeknek életét igazgatják. A sejtek, mikor egymás-
sal egyesülnek, szervezeteket hoznak létre, az organiz-
musokból pedig társadalmak lesznek. Ennek megfe-
lelőleg" az organicista iskola szigorít parallelizmust 
lát a társadalmi és a biológiai élet között. 

Ugyanazokat a fejlődési fokozatokat, a melyeken 
az egyes ember áthalad, a társadalom életében is meg-
találjuk. A társadalomnak is van csecsemő-, gyermek-, 
ifjú-, férfikora és aggkora. Minden testben föllelhető: 
bizonyos fiziológiai életműködés, morfologikus hatá-
roltság és szerves egység. így a társadalom is a] kielé-
gíti a maga szükségleteit bj meghatározza cselekvő-
ségét szokásokkal és törvényekkel, c j érdekeinek és 
törekvéseinek egységes célt szab. 

Ehhez képest há rom szférát különböztet meg 
Lilienfeld minden társadalomban, úgymint a gazda-
sági, jogi és politikai szférát. A gazdasági élet a társa-
dalomnak fiziológiája, a jogi élet a morfológiája, a 
politikai kormányzás pedig a társadalomnak ál landó 
aktiv egysége. Mikor a társadalmi szervezet egésszéges, 
akkor e három szféra progresszív irányú fejlődést 
mutat . Eme fejlődésnek általános törvénye az, amit 
Spencer fedezett föl, t. i. az integráció és a differen-
ciáció törvénye. A növénynek evolúciója abban áll, 
hogy egyre több anyagot vesz fel, nagyobb lesz, azaz 
integrálódik; egyidejűleg azonban szervezi is a felvett 
anyagot, különféle szerveket fejleszt, melyek egyre 
határozottabb alakot öltenek, szóval : differenciálódik. 
Ig}' áll a dolog a társadalommal s annak három szfé-
rájával is. A gazdasági szférának evolúciós törvénye: 
a gazdasági javak gyarapodása karöltve egyre nagyobb 
gazdasági szabadsággal. A jogi szféráé: az egyéni és 
közjogoknak gyarapodó különzékülése, karöltve egyre 
izmosodó közbiztonsággal. A politikai szférának fejlő-
dési törvénye : a társadalmi önntevékenység növekvő 
intenzitása a politikai szabadságoknak fokozatos kiter-
jesztésével. 

A maga egészében tekintve, a társadalmi orga-
nizmus idegrendszerből és sejtrendszerből tevődik 
össze. Izom- és csontrendszere nincsen. Alig akad 
ember, a kit ez a felfogás kielégítene; no de egy-
előre tartózkodnunk kell a bírálattól. A társadalom-
nak idegrendszerét (système nerveux) az embereknek 
összesége képezi. A sejtközi állag pedig (substance 
sociale intercellulaire) az embernek különféle külső 
javaiból áll. Lilienfeld e szerint óriási mons t rumnak 
képzeli a társadalmat, melynek nagy izom- és csont-
nélküli teste és óriási idegrendszere van. Könnyű 
észrevenni, hogy ez a nézet szerző rendszerének 
igen gyenge pontja. Ám a továbbiakban eme furcsa 
felfogás mellett is sok egészséges eszmét vet föl 
Lilienfeld s mi ezen eszmékben, nem pedig az egész 
rendszerben látjuk a szóbanforgó könyvnek való 
értékét. 

A nagy társadalmi idegrendszer, mondja Lilien-
feld, számtalan apró idegrendszerecskéből tevődik 
össze, azaz emberekből, akik indirekt visszahatás^ 
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úgymint élőszó, irás, sajtó, művészet ú t ján hatnak 
egymásra. Ez a kölcsönhatás pszichofizika termé-
szetű, mert szellemi és anyagi eszközökkel (beszélő-
szerv, nyomda, njság) révén megy végbe, megfelelően 
az ember természetének, mely testből és lélekből 
áll. A fejlődés úgy hozza magával, hogy a szellemi 
rész egyre jobban fölülkerekedik és legyűri az anya-
got. A társadalom egészének három szférája elválaszt-
hatatlan egymástól, egymást kölcsönösen áthatják 
épen ügy, mint az egyéni testben a fiziológiai, mor -
fológikus és egységesítő mozzanat. 

A társadalom e szerint sokkal komplikáltabb, 
mint egyes alkotó elemei, a miért is jobban van 
kitéve a normális állapottól való eltérésnek, köny-
nyebben juthat ellenkezésbe a haladásos fejlődésnek 
törvényével. 

Az ilyen aberráció mindig patologikus állapot, 
betegség. Az egyéni testben az egyes sejtek bete-
gesznek meg s ezek terjesztik aztán a kóros álla-
potot tovább. A társadalom testének betegségeit az 
emberek okozzák. Lilienfeld egyszerűen átveszi az 
orvostudománytól a sejt-patológia eredményeit s 
azokat a társadalmi bajok megfejtésére és orvoslá-
sára használja. A testnek a normális állapotból való 
kizökkenése Virchow szerint abban áll, hogy vala-
mely sejt vagy sejtcsoport a kellő időn vagy helyen 
kívül vagy a helyes mértéktől eltérő módon hat. Az 
élettani heterológia tehát vagy heterochronia, vagy 
heterotropia, vagy heterometria. Mikor p. o. a test 
sejtjei bizonyos szokatlan helyen összegyűlnek és 
daganatot okoznak, vagy mikor az agyban nagyobb 
vízmennyiség pontosul össze, heterotropia forog 
fenn. A kelleténél gyorsabb érverés heterochronikus 
tünet. A túlságos idegingerültség heterometriát j e -
lent. A beteg test Virchow szerint nem különbözik 
lényegesen az egészségestől. A halál csak akkor áll 
be, a mikor a baj bizonyos végső határon túllép. 
Ezek a határok a társadalom testében sokkal tá-
gabbak, mert a társadalom szerkezete elasztiku-
said). A nemzet több betegséget bir el, nehezebben 
hal meg, mint az egyén. A társadalom erőszakos 
uton is eltávolíthatja a beteg alapsejtet, a bűnöző 
embert, holott az egyéni testben a romboló anyag 
sokszor bennmarad és tovább pusztít. 

Külső vagy benső beteges befolyások miatt az 
egyén s a társadalom is hajlamossá válhatik bizo-
nyos betegségre. Valamely embernek inklinációja 
lehet a rákfenére, a tiidővészre ; a társadalmak éle-
téhen is szerepelnek ily hajlamosságok (diathése). 
A muzulmán társadalomnak vallásos inklinációja 
van, ott minden politikai vagy gazdasági válság val-
lásos fanatizmust kelt. A legtöbb európai ál lamnak 
manapság háborús diatézise van. A zsidóság a gaz-
dasági életre és túlkapásokra hajlik. A magyarság-
nak érthető okokból a közjogi kérdések iránt van 
élénk érzéke és inklinációja. 

Bizonyos ruganyosságot az egyéni szervezetek-

ben is észlelünk, így p. o. ismeretes dolog, hogy az 
agy egyik hemiszférája szükség esetén pótolhat ja a 
másiknak működését. Ily helyettesítésnek a társada-
lomban még több tere van ; a hatalom az egyik 
osztályról a másikra, az egyik szféráról a másik 
szférára ruházható át. De azért korlátlanul nem le-
het változtatásokat eszközölni a tá rsadalomban sem. 
A fentnevezett három szférának mindig fenn kell 
maradnia . Ha ezek közül bármelyik is elpusztul, el-
pusztul az egész társadalom. Minden társadalomnak 
alkalmazkodnia kell az előbb meghatározott há rom 
evolúciós törvényhez. A reform, ha elhamarkodott , 
többet árt, mint használ. A törvényhozónak nagy 
körültekintésre van szüksége, az erőszakos beavat-
kozás, az élveboncolás csak «in anima vili» van he-
lyén. A jogfolytonosság és lassú, fokozatos fejlődés 
óriási erőt kölcsönöz Angliának, az Egyháznak és a 
dinasztiáknak. 

Különös figyelmet érdemelnek azok a társadalmi 
bajok, melyeket élősdiek okoznak a szociális aggre-
gátumok kebelében. A ragályos betegségeket, mint 
tudjuk, paraziták okozzák, a melyek a növényi, ál-
lati, emberi szervezetbe behatolnak és ha kedvező 
talajra találnak benne, csakhamar elpusztítják. Ezek 
az élősdiek t. i. a szervezet rovására táplálkoznak 
és a legtöbb esetben mérges anyagokat választanak 
ki benne. 

A társadalmi parazit izmusnak igen sok faj tája 
van. Minthogy a szociális testnek elemei mozgéko-
nyabbak, mechanikus összefüggés közöttük nincsen, 
az élősdiek könnyebben behatolhatnak. Azok az ide-
gen elemek, a melyek azzal a szándékkal jönnek be 
az országba, hogy itt mások rovására táplálkozzanak 
és gyarapodjanak, veszedelmes élősdiek, a kik sú-
lyos szociális betegségeket idéznek elő. Ily paraziták 
továbbá a munkakerülő , perverz, munkaképtelen és 
bűnöző bevándorlók is, a kiket az egészséges társa-
dalmi szervezetnek ki kellene magából löknie. A pa-
razit izmusnak egyik súlyos esete, mikor valamely 
állam a szomszéd államot kizsákmányolja. Nem le-
hetne beszélnünk osztrák parazitizmusról az ipar 
és kereskedelem terén? Elősdieknek minősíti Lilien-
feld mindazokat a lelkiismeretlen elemeket, a kik a 
tudományt, művészetet, ipart, kereskedelmet elözön-
lik s nem a közjót, hanem kizárólagosan saját hasz-
nukat keresik mindenféle erkölcstelen eszközökkel. 

Ám nem mindig szükséges idegen elemeknek 
behatolása ahhoz, hogy valamely szervezet élősdi-
betegségekben sínylődjék. Sokszor előfordul az az 
eset, hogy a testben valamely sejt vagy sejtszövet a 
többinek, sőt az egész organizmusnak rovására gya-
rapszik, miáltal parazita jelleget ölt. A társadalom 
bensejében is fejlődhetnek ily élősdiek, hogy lia a 
szociális testnek egyes részei, sejtcsoportjai túllépik 
az egész által nekik szabott határt. Élősdivé nőhet 
valamely társadalmi osztály, mely a többit elnyomja 
és kizsákmányolja ; parazita a részrehajló és önző 
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kormány ; élősdi a renyhe és az állam javaiból gaz-
dagodó nemesség. Elősdinek mondha tó valamely 
egyetemi kar, mely a többiek fölött prepotenciát 
akar gyakorolni ; élősdi a pap, a tanító, a biró, ügy-
véd, orvos, a ki hivatásbeli kötelességeit nem telje-
síti. Veszedelmes bacilhisok az állam szervezetében 
a lelkiismeretlen közvetítő kereskedők, uzsorások ; 
parazitákat gyarapít a kormány, mikor fölösleges 
hivatalokat teremt életképtelen embereknek fenntar-
tására. A legtöbb i lynemű élősdi nemcsak, hogy a 
szervezet életerőit szívja, hanem mérges anyagokat 
is fejleszt benne, t. i. elégedetlenséget, elkeseredést, 
miáltal a benső kór még veszedelmesebbé fajul. 

Az I. résznek 2. fejezete azokat a bajokat so-
rol ja fel, melyeket a beteges társadalmi idegrend-
szer okoz. 

Ezek a betegségek, mondja Lilienfeld, pszicho-
fizikai jellegűek. Az ember i agy körülbelül egy 
millió sejtből áll. IIa csak egyetlen egy ily sejt is 
megromlik, gyakran az egész agyat inficiálja. S így 
van ez a társadalom életében is. Egyetlen lelkibeteg 
ember nagy bajokat idézhet elő, mert ezer és egy 
eszköze van arra, hogy másokat befolyásoljon. Több-
ször történt a középkor folyamán, hogy valamely 
beteges embernek rögeszméje t ámad t : közeledik a 
világ vége. Beszünteti mindennapi munkájá t , vagyo-
nát elosztja a szegények között és imádkozva vár ja 
a világegyetem összeroppanását. Erre egész sereg 
ember akad, a kik eladják vagyonukat és a Szent-
földre zarándokolnak, hogy a Kálvária hegyén vár-
j ák be az itélet napját . íme, ez egy tanulságos esete 
a társadalmi patológiának! A méregkeverő asszo-
nyok, a betörők, az öngyilkosok számtalan követőre 
találnak.1 

Az egyéneknél előforduló őrület különféle nemei 
az egész társadalmat is megszállhatják. Minél fejlet-
tebb, civilizáltabb valamely állam, annál több ily 
ideges zavarnak van kitéve. Az egyes embereknél 
is h a m a r á b b megőrül a kul turember , mint a termé-
szet primitiv fia. Külön említendők p. o. a társadalmi 
hisztéria, mely háborús időkben, rossz termés, gaz-
dasági, politikai, vallási krízisek alkalmával szokott 
kitörni s főleg a néptömegeknek túlingerültségében, 
helyi hul lámzásában és zavargásokban nyilvánul 
meg. Az egyes embernél a hisztéria az izomzatnak 
rendetlen és erős rángatódzásával szokott együtt 
járni . A hisztérikus társadalom hasonlít a hisztérikus 
nőhöz; képzelődő, paradox, civódó, makrancos, ba-
bonás, újdonságokat és feltűnést hajhászó. Az ily 
társadalomban és nőben vagy teljesen megszűnik, 
vagy legalább erősen meggyengül az erkölcsi érzék 
és közvetlenek, túlgyorsak nála az átmenetek a re-
ménytől a kétségbeeséshez, az örömtől a síráshoz, 
a gyengédségtől a kegyetlenséghez és a szemérmes-

1V. ö. értekezésemet «Az utánzás törvénye» : Religio, 
1910. jun. 

ségtől a frivolsághoz. A hisztéria az agysejtek kisebb 
részének megzavarodásából ered ; a forrongásokat is 
csak kisebb társaságokba verődött izgága emberek 
szítj ák. 

Kiemelendő továbbá a beteges társadalmi szug-
g esztibilit ás, mely abban áll, hogy a nagy ember-
tömeg épen úgy, mint egyes arra különösen fogé-
kony emberek könnyű szerrel megbabonázhatok 
nagy, presztizses férfiak által, a kik aztán egész 
nemzeteket őrületes cselekedetekre ragadhatnak. Na-
poleon évtizedeken keresztül tartotta föltétlen ha-
talmában a könnyen szuggerálható francia nem-
zetet. 

Lilienfeld fölhozza továbbá a társadalmi levert-
séget, elgyengülést (asthénie, adynamie). Ez a betegség 
az életerőknek nagyfokú vagy teljes prostrációja. 
Nagy események, válságok, pszihofizikai megrendü-
lések túlfeszítik a szociális idegrendszert, a mire 
csakhamar bekövetkezik a gazdasági, politikai, intel-
lektuális, erkölcsi levertség, erőtlenség. Ha valamely 
politikai párt nagy erőfeszítések árán sikereket ért 
el, a győzelem után beáll az általános kimerültség. 
Ilyenkor ne követeljenek a vezérek új áldozatokat, 
h a n e m vár janak addig, a míg az erők helyreállíttat-
nak. Az orosz-japán háború u tán egész Oroszország 
érezte azt a nagy idegelgyengülést, melynek leg-
csunyább következménye és tünete a szaninizmus volt. 

Figyelemreméltó a társadalom emlékezőtehet-
ségének elgyengülése (amnésie) is, mely betegség a 
nemzetek életének legfontosabb mozzanataiban szo-
kott jelentkezni s abban áll, hogy a társadalom ily 
izgalmas időkben megfeledkezik múltjáról , hagyo-
mányairól , nagy férfiairól, jótevőiről s könnyen el-
ragadtat ja magát oly lépésekre, a melyek múlt jával 
ellenkezésben állanak s így jövőjét is veszélybe 
dönthetik. Az általános választójog kérdésének tár-
gyalásánál egész társadalmi csoportok, politikai pár-
tok lehetnek eme kór áldozataivá és befolyáshoz 
utva, végzetes irányba terelhetik a nemzet egé-

szét is. 
IIa valamely hamis eszme, beteges idegizgalom 

terjedni kezd a szociális szervezetben s ez nem tud 
elég reakciót kifejteni a kóros áramlatokkal szem-
ben, szükségszerűen bekövetkeznek zavarok a gaz-
dasági, jogi, politikai szférában, melyek néha végze-
tesekké is válhatnak. 

Jehlicska Ferenc dr. 

B u d a p e s t . Divat a szabadkőművességben. Hát ilyen 'Jzgyf. 
is van ? Van bizony és nekünk itt Magyarországban , 
nemcsak érdekes, hanem érdemes, sőt szükséges is vele _ ° 
foglalkozni, inert néhány év óta a magyarországi (szánt- k róni 
szándékkal nem mondjuk, hogy magyar, mert nem az) 
szabadkőművesség divatot változtatott. Csak szemét 
kell kinyitni az embernek és körültekinteni az ország-
ban, hogy ezt a divat változását a mi szabadkőműves-
ségünknek meglássuk. 
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Mikor a jelen év tavaszán a hires Roosevelt Euró-
pában körutat tett, minthogy ő is szabadkőműves, de 
az amerikai divat szerint, Eugène Tavarnier, az éles 
tollú francia kath. publicista egy vezető cikkelyben tá-
jékoztatta őt a szabadkőművesség francia divatja felől. 
Kimutatta okmányokkal, hogy az elvben ugyan nem, 
de eljárásban különbözik az amerikai szabadkőműves 
divattól. 

Az Egyesült-Államokban — Tavarnier megalapí-
tása, de egyúttal köztudomás szerint is — a hárompon-
tos testvérek szabadságot, türelmet, sőt vallásosságot — 
Tavarnier szava — zengedeznek (így szerepelt Roose-
velt is Európában) és sokan közülük hivatalukban is 
szembeszökő őszinteséggel járnak el. így volt ez Fran-
ciaországban is ezelőtt mintegy hatvan évvel. Akkor a 
francia szabadkőművesség még doktrinér és loyális 
volt; támogatott császárságot, köztársaságot, királyságot 
különbségtevés nélkül. És a vallás terén türelmességet 
hirdetett. Azóta a doktrinérséget és loyalitást sutba 
dobta és kilépett az akció, még pedig a trón és oltár 
ellen való türelmetlen s erőszakos küzdés terére. Ez 
kézzelfoghatóan mutatja, hogy a szabadkőművesség 
alakoskodásban mekkora mester. 

Van tehát amerikai és van francia divatja a sza-
badkőművességnek. 

Európában a szabadkőművesség — egy-két ország 
kivételével — elkezdte a francia divatot követni. Ott 
van legújabban Spanyolország s itt van előttünk szin-
tén legújabban Magyarország. Épp imént jeleni meg az 
akció-programm, aláirva egy sereg szabadkőművestől 
és a szabadkőművesség szolgálatában álló egyéb lateiner-
től, zsidótól és kereszténytől vegyesen. Komoly intelem 
arra, hogy a szabadelvű munka uralma alatt a szabad-
kőművesek erőszakos divatjának támadásaira biztosan 
számítsunk és elkészülve legyünk. 

A védelmet tudvalevőleg a támadás természete sze-
rint kell szervezni és intézni. Mit támad a szabadkő-
művesség és hogy támadja, ez iránt kell tájékozva len-
nünk. Minthogy pedig a magyarországi szabadkőmű-
vesség a francia divat szerint indult a cselekvésre, 
ismernünk kell a francia minta fogásait s egész eljárá-
sát. Erre nézve Tavarnier hivatott cikkelye igen tanul-
ságos tájékozást nyújt. 

Mikor Franciaország nyakára a szabadkőműves 
uralom, erőszakoltsága teljes erejével már-már rásza-
kadt — ez is, hogy a francia katholikusok bevárták a 
szabadkőműves uralom ténnyé válásának idejét — mu-
tatja, a lelkes francia katholicizmus mennyire élhetet-
len volt az ország politikai életében eleddig, a francia 
katholikusok azt hitték, hogy a szabadkőműves uralom-
hoz intézett petícióval segíthetnek magukon. Bebizonyult 
természetesen, hogy ebben is rosszul számítottak. De 
lássuk ennek a petíciónak történetét. Igen tanulságos. 

Összejött a parlamenthez, illetve annak egyik részé-
hez, a kamarához intézett kérvény alá 80.000 aláírás. 
A kamara bizottságnak adta ki a kérvényt. A bizottság 
jelentéstétel végett kiadta a petíciót Proche képviselő-
nek, a ki alaposan ismeri a szabadkőművességet, mert 
az okmányokban és tetteiben régóta tanulmányozta. 
Proche el is készült a véleményes jelentéssel. Mikor az 
megvolt, a szabadkőműves klikk igyekezete oda irá-
nyult, hogy az ügy tárgyalásának napirendre tűzése elé 

mindenféle akadály és ürügy gördüljön s az halasztást 
szenvedjen. Proche a cselszövésnek ezzel a fogásával 
nagy erővel szállt szembe. Interpellált és vita tárgyává 
tette a napirendre tűzést. A vita igen éles volt, de nem 
eredményezett semmit. Mert a szabadkőműves banda-
főnökök igyekezete most oda irányult, hogy az előzetes 
vita maga is meddő maradjon, vagyis a kamara sem-
mit se határozzon, vagyis hogy a petició végre is kútba 
essék. S így is történt. A minisztérium, melynek hajó-
ját akkor már szabadkőművesek kormányozták, úgy 
intézte a dolgot, hogy a napirend elmaradt s a szabad-
kőművesség a petíció-jog gúnyjára tovább űzhette és 
be is fejezhette jóformán, a mit akart, a szerzetes ren-
dek száműzését, a templomok és egyházi épületek erő-
szakos elfoglalását. 

A francia katholikusoknak nem maradt egyéb fegy-
ver a kezükben, mint hogy azt a petíciót és a róla szóló 
hatalmasan megindokolt véleményes jelentést, külön 
könyvben, a világ elbírálása elé terjesztették. Vigaszta-
lásnak biz ez nem vigasztalás a francia katholikusokra 
nézve ; de más országok katholikusaira nézve nagy ta-
nulság. Sero medicina paratur, mikor az már nem se-
gíthet. Nem kell szabadkőművest képviselővé választani 
és a szabadkőműves szemfényvesztéstől ki kell józaní-
tani az országot : ez az egyedüli medicina. 

Közokulás céljából ide iktatom a francia kalholiku-
sok említett peticiójáról szóló könyv címét, melyet Ta-
varnier, maliciózusan, igen melegen ajánlott az amerikai 
szabadkőműves divat illusztris képviselőjének, Roose-
veltnek figyelmébe. A könyv teljes cime : «La petition 
contre le Franc-Maçonnerie, à la 11e Comission des 
pétitions de la Chambre des Députés au siège de la 
Ligue antimaçonnique française, quai Voltaire, 33. 
Paris». 

* 

A u g s b u r g . Magyarok a német katholikusok 57-ik 
nagygyűlésén. 

Volt idő, már egy nemzedék dőlt ki azóta, hogy a 
mai korba illő katholikus élelmesség iskolájába, a 
a németországi katholikus nagygyűlésekre, hazánkból 
alig valaki, legföllebb egy-ketten mentek ki, okulás 
céljából, vagyis hogy részt vegyenek a praktikus keresz-
ténység nagyszabású, világraszóló eme lelki gyakor-
lataiban. Egy idő óta, főleg a 90-es évek derekától 
kezdődőleg, a midőn az ország keresztény alapjainak 
ostromlása, egyébb teendőknek nem hiányában hanem 
az azoktól való elterelődés céljából, magának a köz-
hatalomnak kezdeményezésével megindult, egyre szapo-
rodik azoknak a katholikusoknak, szerencsére világiak-
nak is, a száma, kik évenkint kimennek a német katho-
likus nagygyűlésre, a hol néhány évre, vagy egy egész em-
beröltőre, eleget lehet tanulni abban az irányban, hogy 
miképp kell a mai világban katholikus embernek 
keresztény hite, reménye és szeretete diadalmas meg-
nyilatkozása számára a közélet terén utat törni és 
érvényt szerezni. 

Volt idő, mikor a magyar katholicizmust a német 
katholikus nagygyűléseken két typikus magyar alak, 
Kubinszky prelátus és Mayer Károly, a magyar Nicolas 
Ágost képviselték. Ez a képviselet méltó volt kétség-
telenül; de elégtelen. Korunkban tömegek döntenek. 
Hisz maga a német katholikusok nagygyűlése is nem 
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egyéb, mint mesteri mintája annak, hogyan kell nagy 
tömegeket mozgósítani és foglalkoztatni az emberiség 
örök nagy céljára, Isten dicsősége és a lelkek igazi 
jólétére vagyis üdvösségére. Ma már el lehet mondani, 
hogy nálunk is megjött az ideje a tömegmozgató katho-
licizmusnak, bár még a céltól, 10 millió katholikus 
sorbaállílásától, messze távol vagyunk. De hát, hála 
legyen azért is az Istennek, a tömegmozgatás és mozgás 
áramlatában szerencsésen benne vagyunk mi magyar 
katholikusok is szent István országában. Ennek az 
örvendetes ténynek örvendetes exponense az a 25—30 
főnyi csoport, mely Magyarországból az ezidei német 
kath. nagygyűlésen Augsburgban összejött. 

Ennek a lelkes, praktikus s a küzdelemtől vissza nem 
riadó katholikus csoportnak tolmácsaként, igen méltóan, 
Huszár Károly országos képviselő szerepelt a nagygyűlést 
megelőző üdvözlő estélyen. Álljon itt emlékezet okáért. 
Nyolcadszor van szerencsém — így szólott — a német 
katholikusok hatalmas gyűlésén jelen lenni s folyton nö-
vekvő lelkesedéssel jövök ide tanulni, lelkesedni, bátor-
ságot és kitartást meríteni az önök példaszerű működé-
séből. Augsburgba mi magyarok mégis félve jöttünk, 
mert mikor 955-ben őseink itt jártak, igen barátságtalan 
fogadtatásban részesültünk. Azóta azonban megtanul-
tuk a civilizált népek jelszavát: «Dicsértessék a Jézus 
Krisztus!», és mivel most ezzel a köszöntéssel jöttünk 
önökhöz, a legbarátságosabb vendégszeretetben van 
részünk. Ezer évvel ezelőtt keletről jött a veszedelem 
a keresztény kultúra ellen, s ma a nyugati nemzeti 
áramlatok fenyegetik hasonló veszedelemmel a keleten 
lakó katholikusok hithűségét. A földi javak ellen inté-
zett rablótámadás helyett ma az egész világon egy 
gyárilag űzött lélekrablás folyik. Nemzetközi ez a 
veszedelem. Mi magyarok is érezzük már pusztító 
hatásait. Vándorapostolok lepik el hazánkat s állam-
bontó, forradalmi, atheista tanokkal mételyezik meg 
társadalmunkat. A katholikus magyarság hatalmas ellen-
állást fejt ki ezen támadásokkal szemben. Harcainkban 
a szellemi fegyvereket, a taktikát a német katholiku-
soktól tanuljuk, a német katholikus naggyülés lett a 
praktikus kereszténység főiskolája. Hálás tanítványai 
vagyunk önöknek. Minden évben eljövünk újból és újból, 
hogy eltanuljuk önöktől az egységet, a hithüséget, a 
szervezkedést, a bátor politikai állásfoglalást és az ön-
feláldozó munkásságot». 

Eleinte tehát csak ketten, ma már 25—30-an mennek 
el a német kath. nagygyűlésekre. Húsz év alatt idáig 
vittük, meg oda, hogy nekünk is vannak már kath. 
nagygyűléseink. Haladunk. 

* 

S z e n t p é t e r v á r . A cárok birodalmának vallási vajú-
dásai. Minden országot utóiéri az ő sorsa. Muszkaorszá-
got is utóiérte. Alkotmányossá kellett lennie s ezzel 
vége kezd szakadni nemcsak az államkormányzás abszo-
lutizmusának, de a caesaropapizmusnak is, a melynek 
atyuskás oltalma alatt a szakadár egyház oly jól érezte 
magát. Az ezidei duma tárgyalásai igen alkalmasak vol-
tak arra, hogy a szakadár egyház tespedő nyugalmát 
megzavarják. Hallani volt kénytelen a szakadár egy-
ház papsága hangokat, melyek nagyon hasonlítanak 
azokhoz, a melyek a XVIII. század végén a francia 
nemzetgyűlés kebeléből, a nagy forradalmat és vallási 

fölforgatást megelőzőleg, fölhangzotlak. A papság, így 
szóltak a franciáktól eltanult orosz kifakadások, nem 
hasznára, hanem kárára vannak a népnek. Az orosz 
papság — szórói-szóra — «az élősdieknek megszámlál-
liatlan hadserege, mely erős hálóban tartja a népet véd-
telenül» stb. A következményt is levonták az illető szó-
nokok: egy kopeket sem szabad az állam pénztárából 
adni ennek a papságnak stb. így szónokolt a parla-
ment — ha szabad így nevezni a dumát — baloldala. 
S ez még nem volna oly nagy baj hamarjában, ha a 
birodalmi gyűlés centruma, hol a szakadár egyháznak 
őszinte hivei is ülnek, bizalmatlanul nem tekintene a 
szakadár egyház hagyományos kormányzására. A sza-
kadár papság nagy többsége sehogysem tudja magát 
beletalálni az új helyzetbe. Intranzigens álláspontot fog-
lal el olyan dolgokban, a melyekben engednie kellene 
s mélyen beleártja magát a politikába, a melyhez bizony 
nem ért. Ez utóbbi tekintetben az udvar minisztere szi-
gorú utasítást vitt a szent szinódusnak, melyben egész 
nyersen van kimondva, hogy a papság a cárhoz inté-
zett fölirataiban ne érintse a politikát s egyáltalában ne 
avatkozzék olyan ügyekbe, melyek az ország kormány-
zására tartoznak. 

Az iskolaügyben is éles ellentét mutatkozik a duma 
és az orthodox papság fölfogása között. Azt említeni sem 
kell, hogy a forradalmi hajlamú baloldal, a mely ellen-
sége minden vallásnak és egyháznak, mindenáron laici-
zálni akarja az iskolát. A baj ott rejlik, hogy a duma 
centruma, mely különben híve a vallásnak, sem akarja 
fönntartani a birodalom 40.000-nyi elemi iskolájában 
az orthodox papság igazgatását. Laikus, a közokta-
tásügyi minisztertől egyedül függő világi igazgatást akar 
behozni az ügy egész széllében-hosszában. Saját jobb 
hivei nem biznak a szakadár egyházban. Ez a baj ! 
Hogy segít-e majd ezen a bajon a papnevelőintézetek 
reformja, melyet a szent szinódus márc. 23-án szava-
zott meg s a mely azóta a cári szentesítést már bizonyára 
megnyerte, ki tudná megmondani ? 

E mellett a nép körében is szakadatlan forrongás 
vehető észre az orthodox papság ellen. Köztudomású 
dolog, hogy a nép körében szakadatlanul szaporodnak 
az apróbbnál-apróbb felekezetek; a mi azt jelenti,hogy 
van ebben a szakadárságba sodort orosz népben mélyen 
gyökerező vallásosság, de az ott a szakadárság meg-
csontosodott formái közt nem leli meg kielégítését, azért 
új formák után kapkod. A szakadár egyház az ő rideg 
ritualizmusában, melyben az Isten igéjének hirdetése, 
a prédikáció, a nép evangelizációja oly alárendelt sze-
repet játszik, anathémával sújtott Moszkvában a nép 
köréből két világi férfiút, Ivan Koloskit és Dimitri Gre-
goriefet, a kik «tévedéseket tanítanak Jézus Krisztusról, 
a boldogságos szent szűzről, elvetik a házasságot, káro-
molják az egyházat, önhatalmilag tartanak gyűléseket s 
a tanítás és áldás jogát bitorolják». 

Jellemző vonás a szakadár egyház küzdelmében a 
kebelében mutatkozó hitszakadásokkal szemben az, 
hogy azt hiszi, segít magán azzal, ha Lengyelországban 
a mariavitákat, a katholikus anyaszentegyház ellen 
támadt hitszakadás fetekezetét pártfogása alá veszi. 
A szomszéd házát gyújtogatja s ebben a maga házának 
megmentését látja. Mekkora nem optikai, de ethikai, 
logikai és fizikai csalódás ! —y —la. 
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Es terházy S á n d o r emlékeze te . Kassa, 1910. N. 
8-r. 48 1. 

E füzetben a jogakadémia állit méltó emléket egy-
kori igazgatójának, Esterházy Sándornak, kit férfikora 
delén, 44 éves korában ragadott el a halál 1907 szep-
tember 28-án. Az ideális lelkű tanárt elparentálják utó-
dai : az igazgatói tisztségben Ivérészy Zoltán dr., a 
tanári katedrán Bernolák Nándor dr. 

Kérészynek két, meleg szívre valló alkalmi beszé-
dét hozza a füzet ; egyiket a temetés alkalmával mon-
dotta el a koporsónál, a másik pedig megnyiló-beszéd, 
melyet az 1910 március 18-án lefolyt emlékünnepélyen 
tartott. Az emlékünnepélynek s egyben eme füzetnek is 
fénypontja Bernolák dr. tartalmas emlékbeszéde (13— 
45. 1). A szükséges életrajzi adatokat előrebocsátva, 
nagy avatottsággal méltatja Esterházynak tudományos 
munkásságát, majd találó jellemrajzát adja mint 
tudósnak, embernek meg tanárnak. Mint tudóst külö-
nösen jellemezte a törhetetlen igazságszeretet s a pá-
ratlan lelkiismeretesség, mint embert az erős haza-
fiasság s a mély valásosság. Jellemrajzát a beszéd befeje-
zésében a következő szavakba foglalja össze Bernolák : 
«Derék ember volt, jó honfiú, lelkes tudós s odaadó 
tanár, a szónak legnemesebb értelmében, a milyenek-
ből sokra volna szüksége nagyrahivatott ifjúságunknak, 
az ifjú korát élő magyar tudományosságnak, sokat 
hányatott szegény országunknak». (45. 1.) 

Bernolák professzor imponál bátor véleménynyil-
vánításával, szókimondóságával ; akárcsak a boldogult 
Esterházy, ő sem rejti véka alá meggyőződését, hanem 
nyiltan a keresztény világnézet harcosának vallja magát. 
Bernolák, ki annak idején vezető szerepet játszott az 
egyetemi ifjúság keresztmozgalmában, a közélet porond-
ján is hü marad elveihez. Üdvözöljük érte. Az emlék-
füzetet lapozgatva, örömmel látjuk, hogy többen is 
akadnak Kassán tanárok s ifjak, kik eszmei közösséget 
vallanak Esterházyval. Kívánatos is, hogy hűen ápol-
ják azon eszméket, melyek a feledhetetlen Esterházyt 
hevítették. 

A füzet végén az Esterházy-emlékalapról találunk 
beszámolót s egyben az eddigelé befolyt 865 kor. összeg-
ről nyugtázást. Esterházy nemcsak a kassai jogaka-
démiának, hanem a magyar katholicizmusnak is büsz-
kesége; ép azért a bizottság számot tarthat mindnyá-
junknak adományára. T. K. 

* 

Ludwig Justi : Die i tal ienische Malerei des XV. 
Jahrhunderts . Berlin, 1909. 192 melléklettel. Ára kötve 
21 kor. 60 fill. 

Alfréd Liclitwark, a hamburgi Kunslhalle hírneves 
igazgatója, a művészetek népszerűsítésének nagy mestere 
és lelkes apostola, írt egy kis, de nagyon tartalmas 
füzetet «Wie soll man Bilder schauen». Ugyanezt a 
cimet kellene adni Justi ezen hatalmas kötetének : Mit 
lehet a XV. század olasz festészetében látni? E munka 
a mai impresszionista irodalomban nagy erejű memento 
arra nézve, hogy igazi műértő közönséget nem lehet 
nevelni tisztára a mai művészet lelkes méltatásával, 
sem a szakembereket érdeklő mesteri szintézisekkel, 
művészetbölcselettel kapcsolatos nagy korképekkel. Mert 
tagadhatatlan, hogy mindenképen jogosulatlan szemre-
hányás, ha azt mondjuk, hogy művészeti irodalmunkban 

egyrészt a modern művészet melletti agitáció túlteng a 
régi művészetek népszerűsítésén, másrészt az egész 
újabb művészeti irodalom teljesen az impresszionizmus 
uralmát nyögi, a mely szellemesen, könnyedén cseveg 
a kép tartalmáról, illetve annak a szemlélőre tett han-
gulatkeltési erejéről. A felületes szellemek, a mozaik-
kövecskéket egységes képpé egyesíteni nem képes rövid-
látók mindig jajveszékelnek, földrengésről-özönvízről 
fantaziálnak, ha kiskörű fölfogásuk beleütközik vala-
mely el nem skatulyázható eseménybe. Pedig az egész 
mozgalomnak és az egész irodalomnak egységes áttekin-
tésével a legszebb gyönyörben van részünk, ha látjuk 
a régi és új erők hatalmas tusakodását, a fejlődést 
vezető alapelemnek erőteljes kibontakozását, a jónak 
mind teljesebb kifejlését, a kaotikus alaktalanságban 
gondviselésszerüleg dolgozó evolúciót. Csak a ki magasra 
tud emelkedni és széles perspektívát befogni, alkalmas 
a fejlődést irányítani, túrelemmel kivárni, higgadtan 
birálni, kétségbe nem esni s végül a jóval diadalmas-
kodni. 

így volt ez a művészeti irodalomban. Kezdetben a 
szakemberek neki gyürkőztek a régi klasszikus művészet 
tanulmányozásának és ismertetésének. Működésük egé-
szen a szakemberek körére korlátozódott. S most nem 
közönséges élvezet visszatekinteni, hogy a szakemberek 
is mennyit csetlettek-botlottak, mert előre fölállított 
teóriák és hipotézisek alapján akarták rendszerbe szedni 
a régi idők nagy művészetét. Az anyag és ismeretek 
szaporodtával megindult a tisztulás folyamata, a mely 
ma már meglehetősen kialakult s a szakemberek köré-
ben a nagy kereteket illetőleg megállapodott vélemények 
uralkodnak. Ez az irodalom merőben retrospektiv volt. 
Közben azonban az élet nedvét nem lehetett lekötni, 
visszafojtani vagy a várakozás álláspontjára kárhoztatni. 
Uj meg új hajtások támadtak, a melyre a művészetek 
«szabad legényei» a zsurnaliszták, amatőrök, egy könyv 
emberei, az imbolygó lelkűek rávetették magukat és 
nyesegették. Ebből háború lett, de nem valódi, csak 
görögtüzes, mert az igazi tudás magva hiányzott a töl-
tényekből. Nagy zaj, csattogás, bömbölés és nagy füst. 
Közben az új szabadon hajtva ágait, mint nemes vadonc 
erőteljessé íéjlődött. Most egy kissé bár megkésve, de 
még sem későn megjöttek a szakkertészek, az igazi 
műtörténészek és esztéták, a kik a fattyúhajt ásókat 
lenyesegetik, az" erőteljes hajtásokat, törzseket karóhoz 
kötik, az utakat rendbe szedik, jelzőtáblákat állítanak föl: 
szóval az életteljes új művészetet kulturkertté változ-
tatják. Reméljük, hogy nem kötik gúzsba. Egy-két 
ilyen kontár mester is akad, de a javarésze becsülettel 
és hozzáértéssel végzi munkáját. 

Egy ilyen Justi, a renaissance művészet egyik leg-
főbb szaktekintélye. A legelőkelőbb klasszikus műtörté-
nészekkel szövetkezett, hogy a «Geschichte der Kunst 
dargestellt an ihren Meisterwerken in Tafeln und be-
gleitendem Text» cimű nagy vállalatban bevezesse a 
klasszikus művészetek iránt érdeklődőket a régi művé-
szetek élvezetébe. A nagy vállalatnak első kötete a jelen 
munka. Nem egészen kezdők számára íródott, sem 
tisztán a nagyközönségnek. Bár minden egyéb elő-
készület nélkül is nagy haszonnal és élvezettel olvasható, 
mégis az igazi cél a művészetek terén nagy vonásokban 
már némi tájékozódottsággal bíróknak szeméi megnyitni 
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a képek részletes és beható tanulmányozásához, meg-
értéséhez. Valóságos műtörténeti «elfeta». Kiváló szol-
gálatot tehet egyetemeken a mütörténelmi szeminá-
riumokban, a hol az átlalános előadások után kitűnő 
gyakorlati és szemléltető oktatást lehetne segítségével 
végezni. Justi az anyagot tizenkét fejezetbe osztja; min-
denikének elejére egy oldalas állalános tájékoztatást ad 
a fejlődés egy-egy fokozatáról, a melyen az olasz quattro-
cento festészet átment, bár a teljes megértés kedvéért 
kissé visszanyúl a XIII. századig. Azután ezen általános 
bevezetőt részletesen szemlélteti az egyes képeken, a 
melyekkel behatóan foglalkozik. A tiszta és éles foto-
litografiai képek mindjár ta szöveghez vannak beillesztve, 
nem a könyv végére, a mi egyes kényelmes olvasónak 
elvenné kedvét az örökös forgatástól. Justi még ebben 
is gyakorlatias és ügyes érzékű egyetemi tanár. A képek 
részletes elemzésénél folyton két célt tart szeme előtt 
és domborít ki a legművészibb reliefben : a fejlődési 
fokozatot és a kép művészi összetevőinek szétbontását. 
A fejezet végén összefoglalja az elért eredményt és élén-
ken belevési az olvasó emlékezetébe. Az inductiv mód-
szer valóságos kabinetremeke minden egyes fejezet. 
Giottoval kapcsolatban tisztulni látjuk a monumentális 
falfestésben a középkori kaotikus rendetlenséget, a 
mely az esemény szétfolyó, aprólékoskodásból össze-
tevődő nyelvezetben nyilvánult s az esemény és csopor-
tosítás tisztasága, áttekinthetősége révén művészi hatású 
koncentráció lép a primitiv túlzsúfoltság, esetlenség 
helyébe. Giotto tértisztulásával és csoportalakításával elő 
van készítve a talaj Massaccio és Masolino számára, a 
kik a térérzettel és formák erőteljes megmintázásával 
megvetik alapját az egész új festészetnek. Közben ter-
mészetesen egyszer-másszor még visszatér a trecento 
édesen naiv és bájos művészete, a mely a férfiasodásnak 
induló quattrocento kissé nyers művészetébe a vonalak 
finomságát, a szinek szelidségét és a kifejezésmód gyen-
gédségét lopja bele (Fra Angelico, Gozzoli, Fra Filippo, 
Pesellino). De ez csak kedves intermezzo, utána meg-
indul a festészet tudományos megalapozása ; új pro-
blémák vetődnek felszínre, mint a távlati rövidülés, az 
ötvös céhekből kikerült festőművészek éles, érdes forma-
alakítása, de egyúttal a mozdulatok élénksége és termé-
szetessége (Castagno, Uccello, Domenico Venez., Baldo-
vinetti, Antonio és Piero Pollaiuolo, Verocchio, Credi). 
A struktúrának és formáknak élethű és vérbeli átérzése 
után a művészet a legmerészebb kísérletre is merészked-
hetik: a lelkiéletnek legszubtilisebb vibrációjának meg-
jelenítésére és testi mozdulatokban való gazdag meg-
nyilvánulására (Botticelli és iskolája). De a veszedelem 
közel áll, hogy túlzássá fajul és szertelen barokk rán-
dulásokba téved, hacsak nem áll elő oly erőteljes 
tehetség, mint Filippino, a ki a mozdulatok hevességét 
még kellően mérsékli, vagy Ghirlandajo, a ki előkelő 
tartózkodással vezeti vissza a merész lendülésnek induló 
festészetet a klasszikus nyugodtság ösvényére. A fejlő-
désnek ezen változatai a virágos Firenze szépséges ta-
laján perdülnek le vagy legalább is vele kapcsolatban 
vannak, minthogy a virágok városa a XV. század mű-
vészi életének központja, éltet adó szive. Az élet kiárad 
délre, de különösen észak felé. 1450-ig tapogatózás 
folyik mindenfelé több-kevesebb szerencsével (da Zevio, 
Nelli, G. da Fabriano, Pisanello, Vivarini, Jacopo 

Bellini, Squarcione, Vecchietla, Cecco di Giorgio, Neroccio 
di Landi, Matteo di Giovanni, Bonfigli, Boccatti, Fiorenzo, 
Pinturicchio) ; majd önállóan Umbriában is megküzdenek 
a kor művészi problémáival, a távlattal, színezéssel és 
testalakítással (Piero della Francesca, Melozzo, Signoreili). 
Azután Mantegna, Donatello nyomán, egészen élére állítja 
a forma és tér nagy kérdését, a kettőnek egymáshoz 
való viszonyát és iskolájával (Foppa, Zenale, Borgog-
none, Bonsignori, Liberale, Dom. Morone, Franc. Morone, 
Túra, Cossa, Ercole Boberti, Montagna, Crivelli, Bari. 
és Alvise Vivarini) e két alapelvet beleedzi az olasz 
művészetbe. Most, mint Firenzében, meg van alapozva 
a magas festőművészet egészében s így kivirágzik festői 
poezisben : életöröm, szin és hangulat vonja rá misztikus 
fátyolát a festők kezemunkájára (Gentile, Giov. Bellini, 
Antonello, Cima, Carpaccio), végül a barokk lendüle-
tekkel szemben, Mantegna érces rajza ellenében beáll 
egy szépséges reakció, az egyszerűség, ritmus és ellágyulás 
kora (Perugino, lo Spagna, Vili, Costa, Francia), a 
mely legfelső lépcsőfokát képezi a most már diadalmasan 
bevonuló virágzó renaissance trónusának. 

A művészettel behatóbban foglalkozni kivánó ama-
tőröknek Justi müve megbecsülhetetlen kincsesbányát 
képez. 

Fieber Henrik. 

Túljegyzések-
A magyar Sabatier. — Egyházirodalmunk és a nyelvművé-

szet. — Dávid Ferenc ünneplői. — A biblia körül. 

A budapesti egyetem magyar irodalomtörténet 
professzorain csakugyan betelik a régi m o n d á s : ars 
longa, vita brevis. A m u n k a teljességéből hanyatlott 
s ír jába tudóshoz illően, hangos szenvedések nélkül 
Katona Lajos, a ki élénk ellentéte gyanánt ült e 
katedrára valamikori Széchy Károlynak, szintén korai 
halált halt elődjének, a hangos, pózoló, retorikus 
egyéniségű és írású, katholikus antipátiákban bővel-
kedő tanárnak. Az üres frázist, mely a sokat emle-
getett sötét középkor lenézésében feliileteskedett, gaz-
dag és modern tudományának imponáló fegyverei-
vel törte szét Katona Lajos, a középkor nagyszerű 
katholikus világirodalmának elsőrangú ismerője és 
megértője. A codex-irodalom csodaerdejében alig 
mozgott biztosabb és szeretetteljesebb járó-kelő, mint 
ez a törékeny testében nagy lélekkel lángoló ember, 
kinek szeretetövezte a lakja annyira időelőtt költözött 
el. Eredményekben kincses működésének nem múl-
hat el az a hatása, mely ragyogóra világította be a 
Kardos Albertek és Samuk és egyebek által saját 
sötétségükből feketíteni próbált középkori katholikus 
irodalmat. Katholikus tudós volt Katona Lajos s 
ná lunk a katholikusok között is ri tkák a Sabatierek, 
a kik pedig protestáns létükre borultak a tudós meg-
értés zsámolyára assziszi szent Ferenc előtt. 

* * * 

A magyar irodalom nyári szezonjának nem ér-
dektelen jelenségei az iskolai értesítők, amiknek 
programm-értekezései közölt még mindig sok a 



28. szárn. RELIGIO 479 

nagyképűsködő semmitmondás, az abszolút haszon-
talan és gyakorlatiatlan irka-firka, de akad a köz-
szükségletet, az ifjúság látókörét megértő dolog is. 

A székesfehérvári állami reáliskola programmjá-
ban Kelemen Béla igazgató, a helyes magyarság ér-
demes harcosa, elmélkedik diákjaink nyelvérzékének 
fejlesztéséről s tanácsolván nekik a magyar nyelv 
klasszikusainak olvasását, felhívja a tanulni vágyók 
figyelmét Prohászka Ottokár stílusára is. Sietünk 
csodálkozni, hogy a «fölvilágosult» elmék dühöngő 
homálya még nem fröccsentett rá az állami iskolai 
igazgatóra ezért a felekezetisdiért, r áé rünk azonban 
e csodálkozás közben is örülni azon, hogy ime a 
legilletékesebb szakemberek tanúsága szerint is egy-
házi i roda lmunk magyarsága és művészi értéke nem 
méltatlan a biboros Ciceróhoz. 

Ez elismerésnek okaival vis a vis ellentét Ke-
nessey erdélyi superintendensnek egy beszéde, me-
lyet valami szentföldi útleírás előszavában olvasunk. 
A leírást a balázsfalvi izraelita rabbinus adta ki, a 
szokványon alul is rosszul megírva s a j á m b o r utazó 
esetleges stílusbeli hiányainak fedezésére idézi Ke-
nesseyt, mint a ki megmondotta vala, hogy beszélje-
tek és Írjatok, a mint a szájatokra és pennátokra 
jön, kedves atyámfiai. Mert nemcsak képeket és 
szobrokat lehet rongálni és üldözni, hanem a nyelvel 
is, ha mienk az ország, a hatalom és dicsőség' és egy-
egy katedrális, a minek a művészi pompáját meg-
reformáljuk. 

* * * 

Dávid Ferenc emlékére nemzetközi ünnepet 
ültek unitárius testvéreink, kiknek emlékezése az 
egész protestantizmussal közös volt s így a kedves 
alkalom nem történhetett meg a nélkül, hogy a tör-
téneti hát terű ölelkezésből szelid kis tüntetés ne 
revelálódjék a ha ladás és a progresszív kritikai gon-
dolkodás ellenségei felé, a kik a felekezeti türelmes-
ség hazai szótára szerint nem mások, mint mi ka-
tholikusok. A kötelességszerű hála, a történeti em-
lékezés adója volt ez az ünnep s ép ezért nem lett 
volna szabad megfeledkezni azon tényekről, melyek 
tanúsága szerint az uni tárizmusnak vérszomjasabb 
üldözője nem volt az ortodox protestánsoknál. Honny 
soit, qui maly pense, örvendetes, — hogy a ha j -
dani gyűlölet e protestáns felekezeteknél békére 
változott, de hát a magyar progresszívek protestáns 
házizsidóinak ponyvájáról legalább ilyen alkalmak-
kal miért nem tűnnek el a katholikus türelmetlen-
ségről és ortodoxiáról hizlalt hazugságok? Holott a 
magyar uni tár izmus szellemi kiválásának legfénye-
sebb elméje, Kanyaró Ferenc mutatott rá sok-sok, 
i lyenkor megszívlelhető történeti tényre, melyek 
között nem utolsó az, hogy Erdély unitáriusainak a 
protestáns testvérek által elkobzott sajtószabadságát 

a katholikusok adták vissza. 
* * * 

Nekünk magyaroknak Tóth Béla sütötte ki szálló-
igéinek gyűjtése közben, hogy ki is volt az a német 
püspök, a ki szerint : kár disznók elé önteni a gyön-
gyöt. Ebből az állítólag elhangzott mondásból, mely 
inkább gazdasági, mint i rodalmi izű, varrták azt a 
hamis hímet a katholicizmusra, hogy népe elől rej-
tegeti a bibliát, sőt nemcsak rejtegeti, hanem egye-
nesen ama bizonyos pad alá dugja, a melyből aztán 
elő kellett húzni. Egy református lelkész ismét a 
pad alá nyúlt és kiadta a szent könyveket, a mint 
ők a «világirodalom jeles eposzai»-t Szász Károly 
püspökük sajátságos könyvének cimén némelykor 
nevezgetni szokták. Az illusztrált kiadás külföldön 
készült (Képes szent Biblia. Marosvásárhely, 1904. ed. 
Tóthfalusi József) s emelkedett áránál fogva igazán 
alkalmatlan volna a nép között való terjesztésre, a 
mire az angol biblia-terjesztő társaság saját szájiz 
szerint szövegezett kiadványait használják protestáns 
atyánkfiai, hála az ő részükről társaságot alapító 
kávé- és gyapotkereskedőknek. Szerencse, hogy 
az alapítás idején jó idő járt a gyapotra, kávéra 
és a védvám körül nem voltak bajok, mert a 
biblia-elvonással vádoló magyar protestánsoknak ma 
se volna népies bibliájuk. így zsugorodik össze a 
hibliás férfiak bibliája egy szerencsés gazdasági alka-
lom gyümölcsévé, melynek nemzetközi mivolta is 
érdekes jelenség a «fekete nemzetköziség»-et han-
goztatok számára. Szász Béla. 

Zsörtölődések' 
Háromszáz év óta örökös küzdelmeink az osztrák-

kal szünet nélkül való panaszokhoz szoktattak. Lel-
künket át járta a gravaminalis politika, nem is tudunk 
meglenni a nélkül, hogy ne kifogásoljunk valakit vagy 
valamit, úgy a közéletben, mint a politikában. Min-
dig bűnös valaki a mi bajainkért és mikor ezt így 
sok pathosszal fölpanaszoljuk, megkönnyebbül a lel-
künk, a mennyiben — s ez is a háromszáz év neve-
léséhez tartozik — nyomban abba a meggyőződésbe 
r ingatjuk bele magunkat , hogy ime, jól kibeszélvén 
magunkat , már meg is tettük minden kötelességün-
ket, már meg is javul a sorsunk. 

Vörösmarty a mult század 40-es éveiben «Fóti 
dal»-ában ekkép jut tat ta ezt eszünkbe: 

magyar ember 

Nagyot iszik a hazáért 
S fölsivít : 

Csakhogy egyszer tenne is már 
Valamit. 

Igen, csak tenne is már valamit ! Vagyis : kevesebb 
panasz, több nekigyürközés a munkának, a kötelesség-
teljesítésnek. Erre volna szüksége a magyarnak. 

A magyar katholikusok lelkületére is rányomta 
bélyegét a panaszos háromszáz év. Nem sok cselek-
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vésben, annál több panaszban és kifogásban vonul-
nak el fölöttük az évek és évtizedek. 

Nem nagy pl. a hí r lapirodalmuk s a helyett, hogy 
fejlesztenék, azt is kifogásolják, a mi van. Évtizedek 
előtt Lonkay szerkesztette a «Magyar Állam»-ot. 
Világi volt a szerkesztő, mint egész szerkesztősége. 
Nem volt pártlap, akkor katholikus párt nem is léte-
zett, hanem tisztára pártok fölött álló katholikus lap 
volt. Kifogásolták, az embereknek nagyon katho-
likus volt. Világi alig járatta. Zsörtölődtek ellene a 
papok is, folyton simfelték. 

Szemnecz szerkesztése alatt Ugronista független-
ségi napi lap lett belőle. Olykor erősen nekiment a 
néppártnak. így se tetszett, sokan elhagyták, a füg-
getlenségiek meg nem tudták benne tartani az életet. 
Mind soványabb és soványabb lett, míg végre hosszú, 
érdemes pályafutás után kimúlt. 

A 80-as években a «Magyar Állam» mellett ke-
letkezett, mint mondták, egy modernebb kath. napi-
lap, Jósika báró «Magyar Koronája». Fürgébb, stili-
záltabb volt a másiknál, sokaknak tetszett is. A világi 
katholikusok olvashatták volna, mert nem volt na-
gyon papos, csak katholikus. De az egyesek tetszése 
nem jelentette a tömeges előfizetést; úgy hogy a 
kormányhoz is dörgölődzött s így sem tudott meg-
élni ; nem hosszú pályafutása u tán kimúlt. 

Mindkét lapnak szerkesztője tehát világi katho-
likus volt és befutotta a pártonkívüliség, a függet-
lenség és a kormánypárt iság útját. Nem kellett se 
így, se úgy; sokaknak nem. 

Ma a katholikus «Alkotmány»-nak pap a szer-
kesztője, egyike a legképzettebb és legmérsékeltebb 
embereinknek. A lap megint nem tetszik, mert hogy 
egyoldalú politikát istápol, támogatja a keresztény nép-
pártot, melynek az országgyűlésen a keresztény világ-
nézet fönntartásában csak a vak által nem látható 
nagy érdemei vannak. Zsörtölődnek ellene. Csinál-
j unk pártok fölött álló katholikus lapot mondják. 
Ha ez keletkeznék, a «Magyar Állam» egykor az volt, 
bizonyára a zsörtölődés újból kezdődnék. 

Csináljunk — mondják . De az is jellemző min-
denkori óhajainkra, hogy a kik ezt vagy azt mondják , 
mástól várják, hogy csinálja meg. Nálunk mindenki 
a másikra néz, beszél s várja, hogy az a másik hozza 
le neki az égi mannát . 

S miként a lapjainkkal, úgy vagyunk mi magyar 
katholikusok minden, de minden ügyünkkel. 

A magyar ember háromszáz év óta keveset dol-
gozik, soha össze nem tart, de mester a folytonos 
panaszkodásban, szinte szakember benne. 

Kath. nagygyűléseink átgyúrták a katholikus 
szellemet annyira, hogy az legalább is jelentkezni 
kezd ott is, a hol 20 év előtt nyomát se találhattuk. 
Ki ne hallotta volna azonban innen is, onnan is egy-
egy zsörtölődőnek a hangjá t : no bizony, mi ered-
ménye van a sok katholikus nagygyűlésnek ? 

Van, uraim, van, csak nem kell feledni, hogy a 

lelkek átalakulásának, mint a természetes növésnek 
is, lassú fokozatai vannak. 

Az elnevelés alól fölszabadulni nem tudó lelkek-
nek emlékezetébe hozom Tisza Kálmán egyik mon-
dását. Fölemelte a szivarok á rá t ; nagy volt e miatt 
a fölindulás, sokan le is mondtak a dohányzásról. 
Tisza jól ismervén az embereket, azt mondot ta : 
szidjatok, csak szijjatok! Az emberek szidták, de a 
nagy többség tovább is szivott. 

Hát csak zsörtölődjetek tovább is j ó katholikus 
testvéreim; de az erős lelkűek a zsörtölődés dacára 
csak fejlesszék tovább ügyeinket, mert a háromszáz 
év úgy nevelt bennünket , hogy mi zsörtölődés nélkül 
még álomra se tudjuk hajtani fejünket. 

Fejlesszék tovább legalább azt a napilapot, a 
mely megvan. A zsörtölődök mellett ugyanis hova-
tovább vannak mind többen módszert változtatók is 
s az «Alkotmány»-nak ma már kétszer annyi az elő-
fizetője, min t volt virágkorában az intenciós «Magyar 
Állam»-nak. Azt meg, hogy minden magyar katho-
likus, kivált az ű. n. intelligencia, kath. napilapot 
járasson, száz év múlva se ér jük el. Ahhoz, a lapot 
megelőzőleg, más feltételek szükségesek. d. 

W . Vi lágos . A félévi előfizetés nem 4, hanem 6 korona. 
N. K o l o z s v á r . Két évre (1909 és 1910-re). 
B. S z a t m á r . A «Religio» tárt karokkal üdvözli hasáb-

jain a legnépiesebb katholikus szépirónkat! 
L. K i s b o l d o g a s s z o n y . A mostani félévre küld 6 koro-

nát, de a tavalyi II. félévre és a jelen év I. felére még nem 
kaptuk meg előfizetését. Hogyan lehet ez ? — A kéziratot 
látnom kell, hogy nyilatkozhassam róla. 

K. B u d a p e s t . Helyesen értelmezi. Nem szívesen hasz-
nálom a racionalista elnevezést a kinyilatkoztatást tagadókra, 
hanem inkább naturalistáknak nevezem őket. IIa ellenfele-
mel racionalistának, észelvinek nevezem, ez a laikusra azt a 
benyomást teszi, mintha ezzel megvetném az észt, pedig 
Lutheren kezdve egész a tradicionalista Bonnetyig egyházam 
védte mindig az ész jogait támadóival szemben. Mi vagyunk 
a racionalisták ; ellenfeleink, mint mindent, ezt is csak tőlünk 
sajátították ki s hamis értelmet burkoltak beléje. Nevezzük 
őket a kevésbbé csábító naturalista néven, annak a kifejezé-
sére, hogy a supernaturalizmusnak, a természetfölöttiségnek 
ellenségei. Ilyen Harnack, Seeberg, Pfleiderer s követőik, 
névszerint a loisysták is. 

TARTALOM. A dogma mint nagy jel. III. (Vége.) 
Czilek Balázs dr.-tól. — Hofbauer sz. Kelemen élete. X. 
Breznay Béla dr.-tól. — Magyar boldog Márk legen-
dája. Timár Kálmántól. — Társadalmi pathológia. 1. 
Jehlicska Ferenc dr.-tól. — Egyházi világkrónika. —y — iá-
tól. — Irodalom. Esterházy Sándor emlékezete. T. K.-
tól. — Justi : Die italienische Malerei des XV. Jahr-
hunderts. Fieber Henriktől. — Följegyzések. (Irodalmi 
képek.) Szász Bélától. — Zsörtölődések. d.-től. — 
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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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. 
w 6 . KQYETKMI TANÁR 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

Az anyag és az energia megmaradásának 
törvénye nem bizonyít a monizmus mellett. 

Lavoisier állapította meg az anyag megmaradá-
sának törvényét (1789.), melynek értelmében nem 
vagyunk képesek növelni vagy kisebbíteni a meg-
levő anyagkészletet; az anyagot meg nem szüntet-
hetjük, csak formáját , alakját változtathatjuk meg; 
pl. ha a szenet elégetem, az nem szűnik meg létezni, 
hanem szilárd halmazállapotát légneművel cseré-
lem föl. 

Az energia megmaradásának törvényét Mayer 
Róbertnek, a hei lbronni orvosnak köszönhetjük. Ezen 
törvény könnyebb megérthetése céljából ismerked-
jünk meg közelebbről az energia fogalmával. 

A fizikában az energia alatt a testek azon tehet-
ségét értjük, melynél fogva azok munká t végezhet-
nek ; tehát az energia nem tévesztendő össze az erő-
vel, vele nem azonos; az erő a mozgás közvetetlen 
oka, vagy hogy bővebben lássuk meghatározását, 
idézem Pesch-t : Unter dem Namen Kraft pflegt m a n 
dasjenige zu verstehen, was den einzelnen Natur-
phänomenen zu allernächst als Ursache zu Grunde 
liegt und sich ausschlieszlich auf das Zustandekommen 
derselben bezieht.1 Az energiának azon faját, mellyel 
a mozgásban levő testek birnak, mozgási — kineti-
kai — energiának nevezzük, ellentétben a helyzeti 
vagy potentialis energiával, mellyel a nyugalomban 
levő testek is rendelkezhetnek előnyös helyzetüknél 
fogva; pl. a kifeszített húrnak helyzeti energiája van 
feszültségénél (Spannkraft) fogva s bizonyos körül-
mények beálltával — ha t. i. megeresztem a húrt — 
munká t tudok végeztetni vele. A hő is egy faj tá ja 
az energiának; ugyanis a hő az általánosan elfoga-
dott föltevés szerint nem más, mint az atomok —-
parányok — rezgése; atomok alatt, mint tudjuk, a 
testek azon legkisebb részecskéje értendő, mely sem 
mechanikai, sem vegyi úton tovább nem osztható, 
mely mint ilyen szabadon nem, csak egy másik pa-
ránnyal összeköttetésben létezhetik; a rezgés folytán 
van energiája a hőnek. 

1 Tilmann Pesch : Die groszen Welträtsel. I. köt. 
213. 1. (I. kiadás.) 

Jelenleg kilencféle energiát ismerünk, ú. m. : 1. a 
látható tömeg mozgási energiáját ; egyszerűsítés okáért 
jelezzük az energiát E-vel ; ezenkívül ismeretes 2. a 
látható tömeg helyzeti E ; 3. a hő E ; 4. a molekulák1 

helyzeti E, vagyis a tapadással — cohesióval — szem-
ben előnyös helyzetben levő molekulák, tömecsek 
E-ja, ha pl. jeget olvasztunk, az elfogyasztott hőbeli 
E a molekulák helyzeti E-jává alakul á t : a kitágulás 
folytán, mit a melegítés okoz a jég molekuláiban, 
bizonyos feszültség áll elő azokban ; innen van 
energiájuk. 5. Van továbbá chemiai E, mely a testek 
vegyi összetételében birja alapját ; pl. ha hevítés által 
a kénesőoxidot kénesőre és oxigénre bont juk föl, az 
ezen műveletnél elfogyasztott hő a kéneső és oxigén 
atomok helyzeti E-jává alakul át, metyet ismét vissza-
nyerünk hőbeli E alakjában, midőn a két elem ismét 
egyesül kénesőoxiddá ; 6—7. az elektromosság helyzeti 
E-ja, vagyis az elektromos különlét (a tevőleges és 
nemleges áram külön) E- j a ; 8. a mágneses helyzeti E ; 
9. végül a sugárzó E, az éterhullámok E-ja. 

Az E megmaradásának törvénye azt tanítja, hogy 
a már meglevő E készletet nem vagyunk képesek 
növelni vagy kisebbíteni, hanem az a készlet folyton 
ál landó; Konstanz der Energie; az említett energia-
fajok bármelyike átalakulhat más E fa j já ; tehát 
bármely E faj megfogyatkozhatik, sőt egészen el-
enyészhetik, de ilyenkor helyette egyenértékű más 
E faj jő létre; pl. a fölhajított kő mozgási E-ja mind-
inkább fogy, minél magasabb légrétegbe ér, de ép 
oly mértékben növekszik helyzeti E-ja, mer t az elve-
szített kinetikai, mozgási E átváltozott a kő helyzeti 
E-jává. 

A mi az anyagmennyiség állandóságának tör-
vénye a chemiára nézve, ugyanaz az E megmara-
dásának törvénye a fizikára nézve. E két törvény 
folyamánya, hogy természetes úton anyagot és E-t 
sem megszüntetni, sem teremteni, vagy semmiből 
előállítani, képesek nem vagyunk. 

i Molekula, tömecs, a vegytanban használt kifejezés, 
valamely összetett anyag, vegyület azon legkisebb mennyi-
sége, mely mechanikai úton és fizikai sajátságainak meg-
változtatása nélkül tovább nem osztható, de vegyileg még 
osztható, azaz elemeire bontható ; a tömecs tehát mindig 
több, legalább két parányból áll. 
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Ezt a két törvényt nevezi Haeckel állagtörvény-
nek (Substanzgesetz) : ezt a törvényt tévesen értel-
mezi, belőle hamis következtetéseket von le a mo-
nizmus javára s a törvény hatályát általánosítva, 
kiterjeszti azt a lelki jelenségek magyarázatára is, 
a mi szintén az emberi elme botlásairól, eltévelye-
déseiről tesz bizonyságot. 

Lássuk csak közelebbről a dolgot. 
Erről a Substanzgesetz-ről — csak ő nevezi így — 

azt m o n d j a : «Indem dieses «kosmologische Grund-
gesetz» die ewige Erhal tung der Kraft und des 
Stoffes, die allgemeine Konstanz der Energie und 
der Materie im ganzen Weltall, nachweist, ist es der 
sicherste Leitstern geworden, der unsere monistische 
Philosophie durch das gewaltige Labyrinth der Welt-
rätsel zu deren Lösung führt».1 

Ebből azt olvashatná ki az ember, hogy az örök 
anyag és örök energia léte ezzel he van bizonyítva ; 
pedig távolról sincs így, mert 1. maga a törvény is 
csak föltevés, hypotesis; 2. nem azt bizonyítja, hogy 
senki és semmi sem tudja megsemmisíteni az anya-
got és energiát, hanem csak azt, hogy természetes 
ütőn a chemia és fizika törvényei a lapján nem 
semmisül meg; 3. e törvény nem szól a világ-
mindenség anyagáról és energiájáról, hanem csak 
azon anyagról és E-ról, mely a természettudomány 
megfigyeléseinek körébe esik. 

Jól mond ja Chwolson:2 «Spricht der Phisiker 
von der Welt, so meint er seine... begrenzte Welt. 
W e n n daher das Massengesetz zuweilen in der Form 
«die Gesamtmasse aller Körper in der Welt ist 
konstant», ausgesprochen wird, so ist hier unter 
der «Welt» nicht das Universum, sondern das 
geschlossene System, die Welt des Physikers zu ver-
stehen. Die Identifizierung dieser Welt mit dem 
Universum beweist entweder Gedankenlosigkeit, oder 
Leichtsinn, jedenfalls aber mangelhaftes na tur -
wissenschaftliches Verständnis . . . Mit dem Univer-
sum hat die Physik nichts zu schaffen ; es ist (t. i. a 
világmindenség) kein Gegenstand naturwissenschaft-
licher Forschung, da es keiner Beobachtung zugäng-
lich ist». 

Ezt Chwolson, a szakember mondja , kinek négy-
kötetes fizikája méltó föltűnést kellett a szaktudósok 
közt s ki most is dísze a szentpétervári egyetemnek. 
Haeckel fönti merész állítása is elárulja, hogy csak 
műkedvelő a fizika terén, a mit elvégre senki rossz 
néven nem vehet tőle, de azt m á r joggal nehéz-
ményezhetjük, hogy meggondolatlan és tudományos 
alapot nélkülöző elszólásaival sokakban teljesen 
hamis világnézletet alakíthat ki. 

Igaza van Chwolsonnak, midőn mondja : «In 
anderen Teilen des Universums können ganz andere 

1 Ernst Haeckel: Die Welträtsel. 231—240 Tausend. 
Volksausgabe. 

2 O. I). Chwolson : Hegel, Haeckel, Kossuth und das 
zwölfte Gebot. Braunschweig, 1906. 43. 1. 

Bedingungen herrschen und ganz andere Gesetze 
gelten, die, ebenso wie die bei uns gültigen Gesetze, 
Specialformen unbekannter universeller Gesetze 
bilden».1 

A monizmusnak «vezércsillaga» már csak azéri 
sem lehet az «állagtörvény», mert semmikép sem 
bizonyítja, hogy az anyag öröktől fogva van s hogy 
önmagától v a n ; nem bizonyítja, hogy az anyag 
képes gondolkodni, szóval lelki tevékenységet kifej-
teni ; nem bizonyítja, hogy az anyag önmagától 
életet képes létrehozni stb., egyszóval a Welträtsel 
labyrinthusaiból ez a vezércsillag — t. i. az állag-
törvény — ugyancsak ki nem vezet ; az élet, a lelki-
tevékenységek stb. mindmegannyi rejtély marad 
továbbra is az előtt, a ki ezen kérdésekre a feleletet 
a fizikában vagy chemiában akar ja megtalálni. 

A dualisztikus világnézet be tudja bizonyítani 
egy fensőbb Lény létét, a legelső ok létét; de az 
állagtörvény nem bizonyítja azt, hogy ezen fensőbb 
Lény meg nem semmisíthetné az anyagot vagy az 
energiát ; ha létrehozhatta, úgy meg is semmisítheti, 
ha akarja. Hogy akarja-e, azt ezutlal se nem állít-
juk, se nem tagadjuk. 

Hogy az anyag és energia megmaradásának tör-
vénye az egész világegyetemre nézve érvénnyel bir-e 
vagy sem, nem tudjuk. 

Erről a kérdésről Chwolson így nyilatkozik : 
«Wir haben kein Recht diese Frage zu bejahen, noch 
viel weniger dürfen wir sie mit Bestimmtheit ver-
neinen». 

De hogy ez a két törvény nem alkalmazható az 
élet jelenségeinek, a lelkiélet tevékenységeinek ma-
gyarázatára, mint ezt Haeckel teszi,2 az bizonyos. 
Akkor előbb be kellene bizonyítani, hogy az agy 
sejtjei nemcsak eszközök a gondolkodás tényében, 
hanem a gondolkodás kizárólagos eszközlői; ilyen-
formán a lélekre nem volna szükség, csakhogy ezt senki 
és senki sem tudta bebizoityítani. Egyébként a fiziku-
sok elismerik, hogy az energia megmaradásának elve, 
tehát az egyik energiának a másik energiafajjá való 
átváltozása, csakis a fizikai jelenségekre vonatkoz-
tatható; elismerik ezzel, hogy hamis Haeckelnek 
merész föltevése, mely szerint a lelkitevékenység 
nem volna más, mint átváltozott energia faj. Tyndall, 
a nagy fizikus, szintén az anyagelvűségnek hódol, 
mégis nyíltan k imond ja : «Die Umwandlungsfähigkeit 
der Naturkräfte besteht einzig in Umwandlungen 
der dynamischen Energie in potentielle und der 
potentiellen in dynamische, welche Prozesse bestän-
dig vor sich gehen. In keinem anderen Sinne hat 
die Verwandlungsfähigkeit der Kraft gegenwärtig 
eine wissenschaftliche Bedeutung».3 Ezt ismét egy 
szakember mondja Haeckelnek, a műkedvelő, de 

1 I. m. 51. 1. 
2 L. Haeckel i. m. 99. 1. 
8 Tyndall : Die Wärme. Braunschweig. 703. 1. 
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nagyhangon szavaló tudósnak ! Oly határozottsággal 
heszél ez az ember, mintha minden állítása a leg-
tisztább igazság volna, melyet a természettudományok 
vívmányaiként állít oda hallgatói s olvasói elé. 

Azonkívül gyenge bizonyíték, illetve semmi bi-
zonyítékkal sem szolgál a monizmus igaza mellett az 
E és anyag megmaradásának törvénye, mert a tör-
vény maga is csak föltevéses; lehet, hogy 100 év 
múlva más «törvény» váltja majd föl, melyet esetleg 
még több kísérlet igazol. 

A radioaktív tünemények máris ellentmondani 
látszanak az energia-megmaradás elvének.1 A rádium-
mal végzett kísérletek alkalmával azt tapasztalták, 
hogy a rád ium ál landóan meleget sugároz; meg-
állapították, hogy egy gramm rádium óránkint annyi 
meleget fejleszt, a mely elegendő volna arra, hogy 
egy gramm víz hőmérsékletét 75°-val emelje s e 
mellett a legérzékenyebb mérőeszközökkel sem sike-
rült a rád iumon súlyváltozást észlelni. Nemde egészen 
mást tapasztalunk pl. a szénnél, ha abból meleget 
állí tunk elő? A rádiumnál észlelt ezen jelenség okul 
szolgálhat annak megfontolására, illetve annak meg-
állapítására, vájjon a rádium saját energiájának fo-
gyasztása nélkül termel-e energiát? Ez már ellent-
mondani látszik az energia törvényének. 

Méginkább elhibázottnak lát juk Haeckel hivat-
kozását az állagtörvényre, ha figyelembe vesszük, 
hogy az E megmaradás törvényével szoros kapcso-
latban van az entrópia törvény, melyet ugyancsak 
Clausiusnak köszönhetünk s mely így hangzik : az 
entrópia max imumra törekszik ; ennek alapján mon-
dotta ki a tételt Pfandler, hogy az anyag, mint az 
E hordozója, folyton veszít értékéből — die Materie 
entwertet, die Energie entartet — az energia pedig 
elfajul.2 Hasonlókép nyilatkoztak Wald és Ostwald is. 

Itt ál lapodjunk meg egy kissé. 
Thomson megállapította, hogy az Eszé tszóródik ; 

«Die in der Welt vorhandene Energie strebt nach 
Zerstreuung, d. h. nach dem Ubergang in gleichmäszig 
verteilte Wärmeenergie»,3 ez azt jelenti, mint tudjuk, 
hogy a különböző E fajokban meg van a törekvés, 
hogy hővé váljanak ; a mint ez megtörtént, természet-
szerűleg a hő különbözetek megszüntetésére törek-
szenek ; pl. 10 C° vizet 20 C°-ú vízbe öntök, nem-
sokára mindkettőnek egyforma kiegyenlített hőfoka 
lesz, de munka csak ott lehetséges, hol liőkülönbö-
zet v a n ; pl. a mozdony csak akkor indulhat meg, 
ha gőzt rejt magában, vagyis nagyobb hőt, mint 
minővel ennek a gőznek környezete b i r ; minél több 
hőkülönbözet lett megszüntetve, annál kevesebb a 

1 Legújabban találtak egyes elmeket, melyek miuden 
külső behatás nélkül is, láthatatlan fénysugarakat bocsátanak 
ki ; ezen testeknek ezt a tulajdonságát radioaktivitásnak ne-
vezzük. 

2 L. O. 1). Chwolson : Lehrbuch der Physik. Braun-
schweig. III. 499. 1. 

3 L. III. 499. Chwolson : Lehrbuch der Physik. 

hasznosítható E ; a hőkiilönbözetek megszüntetésére 
való törekvés pedig megvan az E fajokban, legalább 
közvetve, ezért a munkára képes energia állandóan 
fogj' s ha elfogyott, megszűnik minden mozgás. így 
látjuk az E elfajulását s minthogy az anyag értékét 
energiájának minősége határozza meg, az elfajult 
E-val biró anyag csakugyan veszített értékéből. 

Ezek után a perpe tuum mobile — örökösen 
mozgó gép — léte nem képzelhető el fizikailag 
igazoltnak, mint ezt Chwolson is mondja . Nem így 
okoskodik Haeckel. O így szól : «Das Gesetz von der 
Erhal tung der Kraft beweist also, dasz die Vorstellung 
des perpetuum mobile für den ganzen Kosmos 
ebenso wahr und fundamental bedeutend ist, wie 
sie für die isolierte Aktion eines Teiles desselben 
möglich ist».1 

Örök anyag, örök mozgás, ez illik bele Haeckel 
monizmusába, dc épen az a természettudomány veti 
el annak létét, melyre ő folyton hivatkozik. 

Az entrópia-törvényt nem fogadja el Haeckel. 
Miért? Mert nem illeszthető be az ő monizmusába, 
mint Chwolson mondja . Ilaeckel a nem fizikus elveti 
azt, a mit a fizikusok legnagyobb része elfogad. 

Erről az entrópia-törvényről mondja Chwolson: 
«Ich behaupte, dasz die Entdeckung dieses Gesetzes 
das Höchste ist, was der menschliche Geist auf allen 
Gebieten des Wissens und Könnens bisher geleistet 
h a t . . . Auf hauptsächlich thermodynamischer — 
eigentlich auf das Entropiegesetz — ist eine neue 
riesige Wissenschaft entstanden, die physikalische 
Chemie mit ihren selbständigen Catlied rn und 
Instituten und der glänzenden Pleyade unsterblicher 
F o r s c h e r . . . Gibbs, Planck, Ostwald, van 't Hoff, 
Nernst, van der Vais, Duhem u. s. w.»2 

A magunk részéről készséggel elismerjük, hogy 
az entrópia törvénye is csak föltevéses, ép úgy, mint 
az anyag és E megmaradásának elve; mi nem is 
ezen törvényekkel bizonyítjuk a dualizmus igazát, de 
megnyugvásunkra szolgál látni azt, hogy semmiféle 
természettudományos tantétel nincs a dualizmus 
ellen s hogy nem bizonyítja a monizmus létjogosult-

Tichy Sándor. ságát. 

Hofbauer sz. Ideiemen Mária hitvalló élete 
főbb vonásaiban feltüntetve. <xi.) 

A ki azt h inné itt, hogy Hofbauer atya, mivel 
maga is az alsó néposztályból származott, csak a 
köznépre tudott hatással lenni, nagyon csalódnék. 
Hofbauer atya «külön hitközsége» Bécsben nem szo-
rítkozott csupán a szegényekre és tudatlanokra. Alig 
töltött Bécsben egy évet, az ottani társadalom minden 
osztálya megérezte apostoli működésének varázsos 

1 Idézve: Cliwolsonnál. «Hegel, Haeckel . . . und das XII. 
Gebot.» 

2 Chwolson i. m. 63. és 68. 1. 
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hatását. Az olasz templomban az intelligencia, a 
mechitaristák templomában a nép kezdett I lofbauer 
atya mint térítő és apostol körül sorakozni. A szem-
tanú I lenmerich már ebből az időből panaszolja, 
hogy szeretett volna Hofbauer atyához jutni, hanem 
«egy csoport fiatal ember, mely őt körülvette, elzárta 
őt tőlem». De nem csak az ifjúságra, meglett férfiakra 
is oly hatással volt Hofbauer atya szentlélekkel eltelt 
személyisége, hogy azok elválhatatlanul csatlakoztak 
hozzá s ál landó hitbuzgó kört alkottak körülötte. 
Két olasz gróf, Guiccardi és Lantieri, Hofrat Adam 
Müller, dr. Friedrich von Schlegel s ennek családi 
köteléke révén1 a két volt zsidó Veit, Fülöp és János2 

m á r ebbe a szűkebb, hitbuzgó Hofbauer-körbe tar-
toztak. Papok közül két szervita atya, János és Ber-
nard in atyák, és Franz Schmidt, a szent István-
templom kurátusa, említettnek ebből az időből, mint 
Hofbauer atya bensőséggel teljes tisztelői. Az ártatlan 
gyermeksereggel Hofbauer atya a polgári és mágnás 
családok körében kezdett közvetetlen érintkezést. A Bi-
ringer nevű vendéglős család gyakran látta szentünket 
kispapjával együtt ebéden. A mágnás családok körében 
elsőnek említik Zichy gróf tábornok családját, a hol 
szentünknek a tíz éves Karolina grófkisasszony lett 
a kedvence, tanítványa és a szent férfninak halála 
után is nagy tisztelője. Hatvan éves korában szale-
ziána apáca lett.8 

Ne gondolja senki azt se, hogy Hofbauer atya 
annyira bezárkózott a bécsi apostolkodásba, hogy 
saját szerzetes rendjéről teljesen megfeledkezett. Szó 
sincs róla. «Az ő kincse, í r ja legújabb történetirója, 
az ő kongregációja volt és maradt». A svájci Viége-bói 
(Wallis kantonból) Passerat atya házfőnök többször 
fölrándult szentünkhöz, mint rendfőnöki helytartóhoz, 
és ez gyakran írt amannak a rend ügyében levelet, 
rendesen válaszul. Négy évig békében működtek a 
redemtoristák Viége-ben ; az 1810-iki év veszedelmet 
hozott reájuk azzal, hogy Wallis kanton Napofeon 
francia császárságába lőn bekebelezve. Passerat atya 
rögtön észrevette, hogy itt nem lesz számukra mara-
dás. Útra kelt tehát újra, keresni menedékhelyet. 
Előbb Ferd inand főhercegnél jelentkezett Wűrzburg-
ban. Würzburg a Bheinbundban volt kénytelen a 
francia rabigát viselni. Napoleon miatt Würzburgba 

1 Schlegel nejének, Dorothea von Mendelsohnnak, első 
férjétől két fia maradt : János és Fülöp. Mind a két fiút, mint 
előbb mostohaatyjukat és édesanyjukat, Hofbauer atya — 
«dieser unvergessliche, grosse Diener Gottes», írja Veit Fülöp 
1865-ben — téritette a kath. vallásra. 

2 Fülöp festő volt. A. Steinle és ennek tanítványai, 
Deschwanden és Füchrich által képviselt hires, vallásos 
festők iskoláját ő alapította. 

3 Egyszer a kis comtesse azt kérdezte Hofbauer atyától, 
szép ruhát fog-e ő valaha viselni a mennyországban? Hof-
bauer atya mosolyogva ezt felelte : «Te kis bohó, a legszebb 
ruha, melyet itt a földön kívánhatsz, csúnya lenne ahhoz a 
dicsőséghez képest, melybe a mennyországban fogsz jutni». 
Innerkofler, 368. 1. 

tehát nem lehetett menni. Erre svajczi Freiburgban 
próbált Passerat atya szerencsét, Maximus Guisolan 
kapucinusrendi püspöknél. Ennek közbenjárására 
a redemtoristák Freiburg kantonban letelepedhettek 
ugyan, de csak mint magán emberek, zárdai közös 
élet szabadsága nélkül. Néhány atya, mint kisegítő 
lelkész, Wallis kantonban maradhatot t . A freiburgi 
egyházmegyében kegyes pártfogójuk, a püspök, úgy 
gondoskodott róluk, hogy kijelölt helyeken ketten-
há rman együtt élhettek azzal a kötelességgel, hogy 
a helyi lelkészeknek segítsenek. A kispapok külön 
laktak. Nemsokára Passerat atya a rendnek Frei-
burgban házat bérelt s a kispapok ide jöttek s innen 
jár tak a szent Mihályról nevezett collegiumba tanu-
lásra. Szentünk 1811-ben írta Bécsből legelső levelét 
a rendfőnökhöz, kinek a rend állapotáról az Alpeseken 
innen híven beszámolt. 

Kevés ember látott oly mélyen be az ifjúság jó 
nevelésének szükségességébe, mint Hofbauer Kelemen 
Mária atya. Ebben is minta a modern kor lelki-
pásztorai számára. Már Varsóban, a mint láttuk, az 
ifjúság ügyének fölkarolásával vetett apostolságának 
alapot. Most Bécsben hol — és egész Ausztriában — 
a protestáns és szabadkőmíves, tehát hitetlen szellem-
ből táplálkozott jozefinizmus, a művelt osztályokat a 
racionalizmus, a népet a hitközöny kar ja iba terelte, 
népiskola, középiskola, egyetem terén a katholikus 
hittel való összhangzás tátongó hiányánál fogva, 
óriási teendő tárult föl Hofbauer atya apostoli lelke 
előtt. Mint felsőbb sugallat zúgott bizonyára lelkében 
szakadatlanul a látnoki küldetés szózata : «evellas et 
destruas; aedifices et plantes!»1 

A nap a hegycsúcsokat kezdi bevilágítani s csak 
azután szál lassankint a sötét homályba borult 
völgyek ölébe le. így kezdte Hofbauer Kelemen atya 
is kora if júságának nevelési ügyét világossággal s új 
élettel elárasztani. 

Mindenek előtt katholikus értelmességet, vagyis 
vezető embereket óhajtott nevelni. Összeállt Hofrat 
Adam Müllerrel, az európai hirű Staatsschriftstellerrel, 
a ki 1805-ben, tehát még Hofbauer atya Bécsbe jöve-
tele előtt tért vala át a katholikus vallásra. Egy 

1 Milyen volt a népiskola akkor Bécsben, annak föl-
tüntetésére elég legyen most egy eset. Hofbauer atya egyszer 
az utcán egy elhagyott gyermeket talált. Fölkarolta, becézte, 
ajándékokkal édesgette. Azután vizsgálni kezdte vallási lelki-
állapotát. Nagy fájdalmára azt tapasztalta, hogy a fiú még 
keresztet sem tud vetni. Imádságról s a vallás alapigazságainak 
ismeretéről szó sem volt. Szentünk a legközelebbi népisko-
lába vezette be a fiút s ott a tanítónak lelkére kötötte annak 
földi és földöntúli boldogságát. Az akkori neveléstudományról 
Sebastian Brunner,az «Aufklärung» történetirój a, maró gúnnyal 
a következő képet festi : Mi az «Aufklärung» pedagógiája ? 
«Verquickung von Pestalozzischen und Basedow'schen Phan-
tasien mit Bousseau Emil'schen, wahnsinnigen Extravaganzen, 
das Gemisch dann abgedämpft mit dem langweiligen Batio-
nalismus und der spieszbürgerlichen Aufklärungspielerei 
des hochmütigen, eingebildeten Philistertums». Innerkofler, 
180. 1. 
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nevelő-intézet fölállítását határozták el, főnemesi 
családok sarjai számára. Müller az intézet világi, 
Hofbauer atya vallásügyi, egyházi alkotó elemének 
megalkotására vállalkozott. Adam Müller lett volna 
az intézet igazgatója, benlakó igazgatóhelytartónak 
Friedrich von Klinkowströmöt nyerték meg. Klin-
kowström akkor még protestáns valláson volt; de 
m á r Hofbauer atya köréhez tartozott, a ki a szellemek 
megkülönböztetésének adományánál fogva meglátta 
benne az ő gondviseléses férfiát.1 Az a nevelő-intézet, 
melynek tervét Hofbauer atya a polyhistor Adam Mül-
lerrel főzte ki, valóságos modern főiskola lett volna, oly 
nagyszabású szervezettel, hogy ilyen főiskola még most 
a XX. században sincs talán sehol a világon. Nyolc év 
alatt ebben az intézetben, a mint Klinkowström 
lia, Alfonz, írja, bevezették volna a növendékeket a böl-
cseleti és jogi tanulmányokba, egyúttal a görög és 
római klasszikus irodalom ismeretébe, tanulmányozták 
volna a mezőgazdaságot s e mellett francia nyelven 
teljes «Cours diplomatique»-ban részesültek volna. 
Bevezetést nyertek volna a hadi tudományok encyklo-
pediájába, az elegáns szónoklás művészetébe s a 
lovagi és zenei gyakorlatokba. A tanítást megvizsgált 
magántanárok végezték volna. Az intézet vallási ve-
zetését és a vallástanítást Hofbauer atya s kongregá-
ciójának tagjai végezték volna. Adam von Müller, a 
történelmi ál lamtudományi, bölcseleti és mathema-
tikai tanítást maga végezte volna. E mellett az if jak 
a tudomány-egyetemre is átjártak volna. Volna, 
volna, így lett volna, ha Ausztria katholikus új já-
születésének ellenségei a veszedelmet, mely őket 
ennek az intézetnek részéről fenyegette, észre nem 
veszik s megbuktatására minden lehetőt el nem kö-
vettik vala. Az intézel jeligéjeül Hofbauer atya és 
Adam von Müller oly valamit választottak, a mely 
a lapjában véve a jozefinizmussal homlokegyenest 
el lenkezik: «Das Christentum in seiner alles vereini-
genden Kraft». Ettől ijedt meg a józefinizmus: a 

1 Megtéréséről, mely 1814-ben következett be, alább lesz 
szó. Itt származásáról álljon annyi, hogy atyja Friedr. Ernst 
Sebastian Klinkowström a svéd hadsereg alezredese volt. 
Tíz gyermek atyja. A második fiú, Frigyes Ágost, 1778. aug. 
31-én született. Festő lett belőle. A kath. vallással Drezdában 
ismerkedett meg. Innen írta Károly testvérének : «A leges-
legszebb dolog, a mit innen említhetek, az istentisztelet a 
katholikus templomban». Értette a drezdai kath. királyi 
udvari templomot. 1804-ben tőrtént Hamburgban az a meg-
jelenés, melyről már említést tettünk. Bécsbe 1811. nyarán 
érkezett. Friedrich von Sclilegel csakhamar bevezette őt 
Hofbauer atya társas körébe, a kiválóan buzgó nagyértelmü 
férfiak ama «külön hitközségébe», a melyről Klinkowström fia 
Alfonz, atyja életrajzában, ezt í r j a : «Es ist Tatsache, dasz 
P. Hofbauer zu jener Zeit, von der ich spreche, eine Schar 
geistig bedeutender Männer um sich versammelt hatte, die 
gewissermaszen als Jünger ihm zur Seite standen und die 
katholische Gesellschaft Wiens bildeten, als deren Mittelpunkt 
Hofbauer anzusehen w a r . . . Das katholische Bewusztsein 
Wiens erwachte und nahm unter Hofbauers Einwirkung und 
Führung einen sichtbaren Aufschwung». Innerkoller, 613. 1. 

következetes és teljes katholikus szellemtől, és habár 
nem csekélyebb ember, mint Miksa főherceg, az in-
tézet anyagi dotációját már magára vállalta, a ka-
binetirodából mégis Adam von Müller beadványára 
az intézet engedélyezése iránt — visszautasító válasz 
érkezett le.1 

Hofbauer Kelemen atyát Ausztria rekatholizá-
ciójára irányult pedagógiai tervének császári vissza-
utasítása egy pillanatra sem hozta zavarba. Kiállt ő 
m á r más mennykőcsapásokat is az emberi hatal-
masságok ré széről. Kárpótlást Isten részéről abban 
kapott, hogy Hohenwart hercegérsek őt 1813-ban 
kinevezte az Orsolyák templomának és zárdájának 
lelki igazgatójává. Breznay Béla dr. 

A francia földről. <i.> 
Midőn nemrégiben volt a lkalmam a szerkesztő 

úrral személyesen is beszélni, egy nagyon kedves és 
megtisztelő ajánlattal szerencséltetett: p róbál jam kül-
földi benyomásaimat, nem annyira szorgos adat-
böngészés, mint inkább hatévi külföldi tanulmányi 
tartózkodásom és utazgatásaim eddigi szellemi meg-
emésztése alapján szabad órá imban könnyedén és 
forgácsszilánk módjá ra papirra vetni a «Religio» 
számára. 

Alábbiakban vagyok bátor erre az első kísérletet 
nyújtani. 

A Sillon. 

Sok szó esett u jabban a Sillonról. Különösen, 
mióta Szentséges Atyánk rövid pár hete a Sillon 
tanaira, belső szervezésére nézve hozott módosító, 
bizonyos tekintetben megrendszabályozó utasításokat. 
Franciaországban a «nagy forradalom» idején ugyanaz 
a nyaktiló vágta le a királynak és a főnemesek 
fejeit, mely számos francia pap utolsó halálvonag-
lását látta. És e főnemesek és papok vérének együtt 
való folyása sok francia szemében — talán inkább 
az impresszionista pszichológia, mint a száraz logika 
behatása alatt — a francia kath. Egyházat és a régi 
francia királyságot intézményeivel együtt («l'ancien 
régime») mintegy egybeforrasztotta. 

Ilyen előzmény után hogy is lehetett volna a 
francia katholikusnak (értem itt az igazán hitbuzgó, 
Egyházáért, annak jogaiért lelkesedő katholikust) 
III. Napoleon bukása után bizalommal üdvözölnie 
azt a köztársaságot, mely magát a legelső, a forra-
dalmi köztársaság leszármazott jának vallja, melyről 
továbbá tudva van, hogy sok mozgató férfia többé-
kevésbbé antiklerikális ? 

Azonban az Egyház nincs politikai kormány-
formához kötve. Virágzott a legkülönbözőbb korok 

1 Az intézet terve «war gegen alle österreichischen 
Studiengesetze», írja Alfons von Klinkowström, atyjának 
életrajzában, 299. 1. 
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s legeltérőbb kormányformák közt. Másrészt nincs 
oly kormányforma, mely a történelem ezen, vagy 
azon korszakában, vagy körülményei között ne ül-
dözte volna az Egyházat. 

Ha tehát m á r megvan és létezése mintegy szen-
tesítette Franciaországban a köztársaságot, mint tény-
nyel, ne pedig mint elpusztítandó ellenséggel szá-
mol janak vele a hithű francia katholikusok. Ez volt 
XIII. Leó pápa utasítása annak idején. 

Úgy látszik azonban, mintha b. e. XIII. Leó e 
politikai irányítását a későbbi fejlemények megcáfol-
ták volna : a kolostorrabló, atheista-iskolás, papot-
püspököt vexáló, végre az egyházrabló köztársaság! 

A Sillonisták erre azt felelik : igen ám, de ne 
feledjük, hogy a szerzetesiskolák nem is oly igen 
r i tkán a köztársaságellenes royalizmus terjesztői vol-
tak, vagy legalább is efajta területeken portyáztak 
(a mint másrészt számos zárda és zárda- templom 
anyagi alapját royalista érzelmű katholikusok vetet-
ték meg.) Hogyha a pap a laikus társadalomtól 
túlontúl visszavonul, ha a sok szerzetes-tanítói hiva-
tás folytán a világi teljesen leszorul a katholikus 
tanítói működésről , mi sem természetesebb, mint-
hogy — a kormány antiklerikális mozgató-elemeinek 
nagy támogatásával, sőt pressziójával — a «neutrális» 
állami iskolák az istentelenség iskolái lesznek. Ezek 
aztán a «laikus» iskolák. 

Inkább nélkülözzük a royalista tőke támaszát, 
mond ják a sillonisták, az új barázdák (Sillon-
barázda) munkásai , mintsem hogy a nép millióit, 
mely természeténél fogva hajlik a demokrácia felé 
és — a mennyiben demokrácia és köztársaság közt 
némi nexust képzel, — a köztársaság felé, teljesen 
elvesztenők az Egyház számára. Különben is mennyi 
a demokrácia az evangéliumban ! 

Ilyen és hasonló eszmék hevítik a Sillon if jú 
tagjainak ezreit. 

IIa mindeme tanokat ismertetném s boncolgat-
nám helyes és kevésbbé helyes elemeire, nem egy-
hamar érnénk a végére. Egész irodalom van a Sil-
lon kö rü l ; pro és contra. Két jelenséget azonban 
még meg ketl említenem : Franciaországban sokat 
írtak, sokat teoretizáltak, kevés volt az eredmény, a 
s iker ; bizonyára kevés volt hát a tett is. Félre hát 
avval a sok elmélettel, elme-működéssel, szemlélő-
déssel! Lépjünk már egyszer a tett, az akarat, a 
gyakorlati átélés mezejére! Ez is egy sarkalatos sil-
lonista elv. Es bá r egyes anti-sillonisták (és nem 
minden alap nélkül) gúnyosan megjegyezték, hogy 
mégis csak furcsa arról teoretizálni, hogy ne teore-
tizáljunk, a nagy sillonista-lelkesedés és agitáció nem 
egy szép gyümölcsöt termet t ; nagyon sokan, külö-
nösen a 17. és 24. életév közölt, kiket a templomi 
szószék sohasem tudott volna az evangéliumhoz 
vonzani, e demokratikus, szociális irányú és rend-
kívül közvetlen modorú mozgalom révén krisztiani-
zálódtak. Különösen erkölcseikben. És itt is főkép az 

i f júkor legnagyobb, legvészesebb szenvedélye körül. 
Teljesen pártat lan szakemberektől hallottam, hogy e 
téren az egyéb katholikus francia ifjúsági szerveze-
tek semmikép sem állhat ják meg vele a versenyt. 
Hisz lelkesítő ideálok átélése és mások közt való 
terjesztése kitűnő eszköze a «virtus candidá»-nak! 

A néha kicsit merev francia szemináriumból 
kikerülő ifjú klérus virgoncabb, életrevalóbb része 
kapva-kapott e mozgalmon. 

Számos egyházmegyében szép sikereket ért el a 
Sillon. Több kiváló püspök határozott hive is. Más 
egyházfők, talán ép azok, kik jelszavukban a «fon-
tolva haladás» első szavára helyezték a nyomatékot, 
e néha kicsit izgága előcsapat törekvéseiben inkább 
alkalmatlan s fegyelmetlen fickándozást, mint valódi 
pozitív katholikus munká t láttak. (Olyan esetről is 
hallottam, midőn egy egyházfőt — m a anyagiakban 
Franciaországban minden egyházi férfiú földönfutó 
a kormány jóvoltából — egy gazdag és jótékony 
royalista emez alternativa elé helyezett: vagy nem 
tiiri egyházmegyéjében a Sillont. vagy én nem támo-
gatom egyházi ügyeit . . . ) 

Őszentsége megadta a direktívát : a demokrácia 
sem azon politikai s társadalmi forma, mely egyedül 
vindikálhatná magának a keresztény elveket. A Sil-
lon pedig ne többé-kevésbé heterogene, hanem mint 
szerves rész működ jék az egyházmegyei keret egé-
szében. 

lis a lelkes Sillon-vezér, Marc Sangnier igazán 
tiszteletreméltó vezérkarával együtt, szavahihető tanuk 
szerint, midőn alávetette magát, valóban «cum omis-
sione plena, interna et filiali» tette azt.1 P. M. 

Szent "Ferenc művészeid 
Giotto, szent Ferenc egyik legrégibb festője és 

Kunz, a legújabb, a szent a lakjának igazi felfogásá-
ban messze fölülmúlják az összes festőket, kik e 
hétszázad alatt a szentnek alakját vászonra vetették. 
Giotto előtt m á r mások is megpróbálkoztak Ferenc-
cel, de a nagy mester miatt ezek mind feledésbe 
mentek. Noha Giotto korában a festészet anatómiája 
még ismeretlen volt, mégis sikerült neki szent 
Ferencet ügy feltüntetni a maga egyszerűségében, 
ridegségében és mégis fenségében, mint utána senki 
másnak. Bizonyságunk erre a Santa Croce-templom 
Bardi-kápolnája. Minél tovább pihen a szem ezen 
nemrég fölfedezett freskón, annál nagyszerűbbnek, 
csodálatosabbnak látja eme festett ferencestörténetet. 

Különös, mennyire feledi itt az ember a szi-
liek, a távlat és mozgékonyság hiányát eme lapidaris 
festett elbeszélés epikai igazságossága mellett. Csak-
nem azt mondom, hogy a kép és valóság közt semmi 

1 Szívesen várjuk a további részleteket az előttünk 
szinte érthetetlen francia viszonyok megvilágítására. Szerk. 

2 Fr. Kunz : Der heilige Franz von Assisi. 
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különbség, mert a kép szemlélésénél a legkisebb 
fáradság nélkül is elképzelhetjük az elevenhusú, 
lüktetővérű életet. A festő rendkívüli invenciója a 
szent életének egyes jeleneteit oly hűségesen adta 
vissza a művészetben, hogy a szemlélő előtt az élet 
és annak reprodukciója egybeolvad. Nincs csalhatat-
lanabb eszköz vagy jelenség, mellyel az igazi művé-
szetet minden előnyei és hiányai között felismerjük, 
mint eme hasonlatosság a festett kép és az élet 
között. 

Ha nézzük szent Ferencet, amint a török tábor-
ban vagy testvérei között időzik, ha prédikál vagy 
omladozó kápolnák falait építi, ha főz vagy imád-
kozik, mindig ugyanaz a szent ember, a ki mintha 
most jött volna ide a falra a legrövidebb úton, egy 
pillanat alatt San-Damianoból vagy Annunziataból. 
A legnagyobb elismeréssel kell lennünk ily művész 
iránt; de egyúttal mentegetnünk is kell az ő utó-
dait, mert Giottonak irigylésre méltó szerencséje volt. 
Még pásztorfiú-korából ismerte a Sabini-hegységet, s 
később is bizonnyal járt benne; a Subazio meg úgyszól-
ván otthona volt. Giotto továbbá csaknem azt a levegőt 
szívta még, melyet szent Ferenc; csaknem látta 
még ama gyermekeket, kiket Ferenc karjaira vett; 
csaknem ismerte még Frate Leonet, a hűséges kí-
sérőt és tanítványt s látta a «bokor» és «madárka 
testvért®, melyeken a szent eszményi alakja tükrö-
ződött vissza. 

A másik művész, a schweizi Kunz képei feltű-
nően hasonlítanak Giotto képeihez. Ugyan hét század 
múlott már el azóta, hogy szent Ferenc a földön 
járt, de a művész úgy festette meg képeit, mintha 
ezt a nagy időközt egyetlen lépéssel áthágta volna. 
Evekig lakott szabin földön, végigjárta amaz utakat 
és helyeket, melyeket egykoron szent Ferenc lábai 
tapostak; térden csúszott ama sziklákon, melyek 
még most is mutatják az ott imádkozó szentnek 
térde nyomát. Sok csendes, csupán a patakocska 
csörgése és a madárkák éneke által fölvert magányos 
órát töltött ama csaknem átalakítatlan kápolnákban 
és rejtekhelyeken, hol az «Isten szegénye)) legérzel-
mesebb, legboldogabb pillanatait élvezte. Umbria 
népének egyetlen képe, helye, hagyománya sem 
kerülte el figyelmét, de még a csodálatos bőbeszédű 
krónikák sem. Alaposan megismerte a nép jellemét 
s ennek révén ráakadt Ferenc igazi alakjára; meg-
ismerte azt a fölülmulhatatlan egyszerűséget, mely 
eme megelégedeti népfaj sajátja s melyben leginkább 
kitűnt az «Isten szegénye®, az assisi Ferenc. S a 
mint ismerte az etruszk erdők és umbriai mezők 
szinét; a mint ismerte az ezüstszínű bokrokkal 
benőtt agyagbarna halmokat, melyeken hatalmas 
sziklák és kövér legelők váltakoznak; a mint meg-
ismerte a perugiai SZÍVÓS és mégis oly szelid nép 
ősrégi nyelvét: a nagy férfiú, kihez itt minden szel-
lemi képzettség és történelmi mult fűződik, mindig 
érthetőbbé vált s érzékfölöttiségét mindinkább tudta 

az érzéki valósághoz közelebb hozni, míg végre sikerült 
neki az assisi koldust a legszebb, legvonzóbb tarto-
mányban oly megragadó hűen föltüntetni, hogy szinte 
azt hinné az ember, hogy Assisi Szegénye, kinek 
csak festett képét szemléljük, mégegyszer, mint Giotto 
képeinél, megelevenedve, élve áll előttünk. 

Miként Giottonál, úgy Kunznál is minden ferences-
kép főékessége a nagyszerű egyszerűség, az az ős-
emberi egyszerűség. Ferenc e képeken valóban: a 
földből véve a földre téve. Látszik rajta, hogy a föld 
agyaga az ő legrégibb őse; de látszik rajta az is, 
hogy ez anyaghalmazon egy szikra villant át: a lélek, 
előbb nemes, de zavart emberi lélek, aztán angyali 
és végül az Istenbe teljesen beleolvadt, Istentől át-
itatott lélek. 

Mi sem nehezebb, mint egyszerűnek lenni úgy 
az életben, mint a művészi alkotásban. Es miben áll 
ez egyszerűség? Tán tudomány, melyet százszoros 
kísérletezés és ezer átvirrasztott éjszakán áttanulmá-
nyozott könyv révén lehet megszerezni? Tán a láng-
ész veleszületett tulajdonsága? Vagy tán a felső meg-
világítás megnyilatkozása? Ki tudja és ki magyarázza 
meg? Valószínűleg minden együtt. Ki tud egyszerűt 
alkotni, nem tudja másnak megmagyarázni s a ki 
nem tudja, nem is fogja megtanulni soha. Oly egy-
szerű embernél, mint assisi Szent Ferenc, ki a vilá-
gon a legegyszerűbb módon élt, ki a madarakkal és 
halakkal, mint hozzá hasonlókkal érintkezett; ki az 
egész nagy mindenséget egy családnak tekintette s 
így a «tűz testvér)) és «Nap nővér» ép úgy, mint a 
«szamár testvér» — a hogy saját testét nevezte — 
és a ((pacsirta nővér», meg az erdős hegységekben 
fakadó «forrás testvér)) s a vidáman tova futó 
«csermely és patakocska testvérek)) néki mind roko-
nai voltak; kinek oly csekélyek az igényei a világgal 
szemben, hogy öltönynek elég jó néki egy zsák, 
munkabér fejében egy darab száraz kenyér s hogy 
asztal, szék és ágy helyett megteszi néki a szolgála-
tot a kemény föld is; ki oly egyszerűen beszél és 
mesél, miszerint az ember azt hinné, hogy az első 
embert hallja beszélni még romlatlan ifjúságában... 
ily egyszerű természetű embernél a legfontosabb, őt 
szintén egyszerűen visszaadni. Ezt a végtelen egy-
szerűséget tudta visszaadni Giolto és Kunz. 

A két művész között azonban van egy kis kü-
lönbség is. Giotto minden technikai merevsége dacára 
is a cselekvés barátja volt. Ö csak a foglalkozó, 
cselekvő, működő Ferencet szerette s ezért csak ezt 
örökítette meg. () a Szentet, kinek Mária-oldala is 
volt, csupán Márta-oldaláról nézte. Az ő idejében 
ugyanis a munkás Ferencet még nem födte el annyi 
évszázad álmossága és érzéstelensége. Tettei még 
éltek a nép ajkán; verejtékcseppjei úgyszólván még 
ott ragyogtak az út porában, a rétek gyenge fűszálain 
és a hegyek szikláin; szeretetet hirdető, mindenkit 
elragadó szavát még visszhangozták a falvak és vá-
rosok utcái, az erdők és mezők. Ma azonban Ferenc 
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minden tetténél erőteljesebben él a három ferences 
gondolat, melyek elseje: «Csak annyit birni, mennyit 
az ég és emberek könyörülete, mint az ég madár-
káinak, nyujt»; vagyis pénzt nem birni, mert ez az 
ember főellensége: a pénz összehozza az embert az 
ördöggel. A második ferences gondolat: «a magányt 
szeretni.)) Ma a világ épen az ellenkezőjét szereti: 
az állandó, bőbeszédű, időtlopó és lelketölő össze-
jöveteleket. Oly közel ülnek aztán egymáshoz e lár-
más, vígkedélyű jó barátok, hogy legjobb barátjuk, 
a jó Isten, már el nem fér köztük. Jelenleg, midőn 
mindenki a szórakozást keresi, hatásosabb a világ 
elhagyásának gondolata, mint szent Ferencnek csodás 
tettei. A harmadik ferences gondolat pedig ez: mily 
kicsiny és rossz az ember s vele szemben mily 
végtelen nagy és jó az Isten; mennyire meg kell 
tehát hajolnunk az Isten előtt s mily gyermeki biza-
lommal kell az egész világ közös atyjánál menedéket 
keresnünk! E harmadik gondolatból könnyű ki-
magyarázni Szent Ferenc imáját, elmélkedését és 
önsanyargatásait. 

Ez a három gondolat Szent Ferencet látszólag 
csak passzive állítja elénk. Minthogy Fritz Kunz tel-
jesen modern festő, vagyis a XX. század embere, ő e 
három ferences gondolat alapján festette meg Szent 
Ferenc képét. Giotto a Szentnek egyes cselekedeteit 
örökítette meg, míg Kunz az ő benső életét igye-
kezett kifejezni. Giotto inkább mint drámai vagy 
epikai hőst tünteti föl, Kunz ellenben mint a lirai 
költészet tárgyát. 

Ez a különbség Giotto és Kunz között, de nem 
szabad felednünk, míg az első a XII. század Ferencét 
örökítette meg, Kunz a XX. század, jobban mondva 
minden század, minden idők Szentjét alkotta meg. 

Galambos Imre. 

Társadalmi patológia. <n.) 
A társadalmi idegrendszer okozta kórok után 

szerző ama betegségeknek tárgyalására tér át, me-
lyek a társadalmi sejtállományból erednek. «Ano-
malies sociales, causées par la substance sociale 
intercellulaire.)) Ez az I. rész 3-dik fejezetének a 
tárgya. 

A nagy szociális lényben ugyanazokat a táplál-
kozási folyamatokat látja Lilienfeld s vele az orga-
nicista iskolának többi hivei is, mint az egyes élő 
szervezetben. A nagy szociális test is földolgozza a 
szerzett táplálékanyagokat; benne is van munka-
fölosztás, az anyagoknak tőkésítése, kereslet és kíná-
lat, csere, keringés, fogyasztás, akárcsak az egyes 
embernek testében. A különbség csak az — mondja 
szerző — hogy a társadalmi szervezetben több az 
öntudat, a szabadválasztás és elhatározás, több — 
úgymond — a lélektani momentum a termelés, a 
csere és a fogyasztás folyamataiban egyaránt. A t. 
olvasó észreveszi, hogyan küzködik Lilienfeld önma-

gával és az anyaggal, a mikor szóba kerülnek az 
emberi társadalomnak magasabb képességei, erői, 
szellemi tényezői. Bell nehéz ezeket belepréselni egy 
rendszerbe, a mely puszta fiziológiát szeretne csi-
nálni az egész mindenségből! Node jeleztük már, 
hogy az organicista iskolának becsét nem a rendszer 
egészében, mint inkább az abban elhelyezett egyes 
eszmékben kell keresnünk, a melyek sok igazat és 
érdekeset tartalmaznak. Igen dicséretes dolog p. o. 
mindjárt az, hogy Lilienfeld ebben a fejezetben 
háromféle javakat különböztet meg. A társadalom 
által termelt, kicserélt és fogyasztott javak őszerinte 
részben pozitív, részben negatív vagy semleges érté-
kek. Pozitív érték, p. o. a kenyér, negatív az alko-
hol, míg a dohány vagy a sör mértékletesen élvezve, 
semleges, neutrális értéknek tekinthető. Vagy pedig 
a szellemi táplálkozás terén a jó könyvet pozitív 
értéknek kell tekinteni, mert hasznára válik a lélek-
nek. A pornografikus termékek, mint a léleknek mé-
telye, a negatív értékek közé tartoznak; a közepes 
tucatmunkák pedig a társadalom semleges értékei 
közé sorolandók. Némely dolog vegyes értékű is le-
het egy időben, p. o. vegyes értéket képvisel vala-
mely ház, melynek egyik részében jótékony intézet 
van elhelyezve, a másik része bűntanyául szolgál, a 
harmadik része pedig korcsma. 

Szerző nagyon helyesen teszi, hogy hangsúlyozza 
a fogyasztásnak társadalmi fontosságát. A nemzetek-
nek egészségét úgy ítélhetjük meg, ha megfigyeljük, 
mily javakat fogyasztanak és mennyit. A mely nem-
zet sok pozitív értéket termel és fogyaszt, tehát p. o. 
jó élelmiszerekkel táplálkozik és az irodalom terén 
is megválogatja, mivel táplálkozzék: egészséges nem-
zetnek mondható. A hol ellenben nagy keletje van 
az alkoholnak és nikotinnak, ahol a pornográf toll-
betyárokat szorgalmasabban olvassák, mint a remek-
írókat : az a nemzet beteg és lassú öngyilkosságot 
követ el, mint bármely egyén, a ki az alkoholnak 
és Venusnak rabjává aljasodott. Joggal szemére veti 
Lilienfeld a nemzetgazdaságtannak, hogy mindeddig 
majdnem kizárólag a termeléssel és a termelt javak 
cseréjével foglalkozott, gazdagnak és virágzónak 
mondván azokat a nemzeteket, a melyeknél bő a 
termelés és élénk a csere. Ez nyilvánvalóan felületes 
fölfogás. A leggazdagabb nemzet is rohamos pusztu-
lásnak indulhat, ha megfogyatkozik benne a vallás-
erkölcsi élet és elhatalmasodnak a szenvedélyek, a 
negatív javaknak falánk fogyasztói. így jut érvényre 
Lilienfeldnél is a magasabb erkölcsi szempont, mely 
a nemzetek erejének és egészségének megítélésénél 
mindig első helyen kell, hogy tekintetbe vétessék. 
Megbocsátjuk szerzőnek, hogy fiziológiai monizmu-
sának szűk kereteit áttöri és saját rendszerével ke-
rül ellenkezésbe. Mint sok modern gondolkodó, úgy 
ő is elfeledte, hogy a létnek óceánját valamely ön-
kényesen választott formulának dióhéjába szorítani 
nem lehet. 
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Lilienfeldnek emez eszméi lépten-nyomon arra 
nógatnak bennünket , hogy az általánosságtól el-
tekintve szűkebb hazai ál lapotainkra gondoljunk. 
Egészséges vagy beteg nemzetnek tekinthetjük-e a 
mi nemzetünket? Milyen javakat fogyaszt a magyar 
és mily mennyiségben? Nem elszomorító-e, hogy a 
nagy magyar nemzetnek egész nagy részei (Felvidék) 
az alkoholos mérgezésnek áldozatai? Nem megdöb-
bentő-e, hogy a pornográfia nemcsak saját önálló 
termékeivel árasztja el könyvpiacunkat, hanem hogy 
úgyszólván összes napi lapjaink helyet adnak a ve-
nerikus fércelményeknek és üzelmeknek, a melyek 
a nagy nemzettestbe hatolnak s azt intoxikál ják? 
Hozzáteszi ugyan Lilienfeld, hogy a társadalom szer-
vezete elasztikusabb, nagyobb benne az életerő és 
gyorsabb a pótlás folyamata, a miért is aránylag 
több negativ táplálékot bír el, mint az egyéni orga-
nizmus. De azért ő is felháborodással szemléli azt a 
nagy fizikai, értelmi és erkölcsi elfajulást, a melyet 
a mérges anyagi és szellemi táplálékok okoznak. 

Egyáltalán nem szolgálhat vigasztalásul az a to-
vábbi analógia, melyet szociológusunk az egyéni és 
a társadalmi test között fölfedez. Az orvostan — 
úgymond — jól ismeri az úgynevezett organikus 
hozzászokást, mely abban áll, hogy az emberi szer-
vezet lassankint hozzászokik a méreghez, melyet 
neki kisebb adagokban beadnak, úgy hogy később 
akkora mennyiségeket bir el eme méregből, a me-
lyek egyszerre beadva, föltétlenül halálát okoznák. 
A társadalom is — sajnos — megszokja a komisz-
ságot, mely benne fokozatosan terpeszkedik és nagy 
adagokat visel el oly elemekből, a melyek észrevét-
lenül testébe hatolnak, beszivárognak, hogy aztán 
őrlő férgekként végezhessék pusztító munkájukat . 

Az egészséges nemzet arra is ügyel, hogy a sem-
leges értékeknek termelését és fogyasztását lehetőleg 
szűk határok ltözé szorítsa. A sör, a dohány, a m ű -
vészi érték nélkül való fényűzési és pipere-cikkek, 
az üres irodalmi termékek megannyi neutrális érté-
kek, a melyeknek termelése és megszerzése sok m u n -
kát és költséget igényel, hasznuk pedig a nul lának 
szomszédja. Manapság ezek a férc-termékek ellepik 
a piacokat. A nők a neutrális javaknak mohó 
fogyasztói. Pedig a semleges értékek fogyasztása, ha 
tűlnagy, sáppasztja, gyengíti a társadalom testét és 
sokféle degenerációt idézhet elő. Termelésük kime-
rít, kínálatuk pedig mesterséges, egészségtelen szük-
ségleteket gerjeszt és a negativ javak élvezetére ha j -
lamosít. 

Kellemetlen közérzés, esetleg súlyos bajok támad-
nak az ember testében, ha a vérkeringésben zavarok 
állanak be. Az orvostudomány vértorlódásnak (hype-
rémie) nevezi azt az anomáliát , a mikor a szervezet 
valamely részébe kelleténél több vér tódul. Ennek a 
ba jnak velejárója a vérszegénység (anémie), melyben 
a testnek ama tagjai szenvednek, a melyektől a szük-
séges vérmennyiség elvonatik. A társadalom szerve-

zetében a gazdasági javaknak keringése, megoszlása 
is ki van téve hasonló rendellenességeknek. A római 
b i rodalomban a császárok korában óriási vagyonok 
halmozódtak össze egyes plutokraták kezeiben. Ime, 
a társadalmi hyperémiának egy esete. Ugyanakkor 
valóságos vérszegénységben szenvedtek a kizsarolt, 
agyonsanyargatott ta r tományok: ime, a társadalmi 
anemiának jelensége. A tőkés termelés föllendülésé-
vel minálunk is a kapitalisták osztálya felé kezdett 
torlódni a vagyon, a társadalom testének eme táp-
láló vére, míg a munkásság nagy rétegein manapság 
is észlelhetjük a társadalmi vérszegénységnek tüne-
teit. Az organicista iskolának érdeme, hogy így a 
saját szempontjából szembehelyezkedik a liberális 
nemzetgazdászokkal. Ezek t. i. a termelt javak 
mennyiségére fektették a fősúlyt, arányos eloszlásuk-
kal pedig nem törődtek. A Lilienfeld-del egy néze-
ten levő társadalombúvárok nemcsak azt követelik, 
hogy elegendő, dús vére legyen a nemzettestnek, ha-
nem azt is szükségesnek tartják, hogy az a vér 
egyenletesen, arányosan, az egész nemzettestre való 
tekintettel legyen elosztva a társadalmi organizmus 
ereiben. Mit érne ugyanis az olyan ember, a kinek 
szervezete bőven volna ellátva tápláló vérrel, hogy 
lia eme vér mind a fejébe tódu lna? Az ily testnek 
beteg a feje, de betegek a többi tagjai is, mert egész-
ségtelen a vérgeringése. 

Eddig az I., általános rész. A II. rész a három 
társadalmi szférának betegségeiről külön-külön tár-
gyal : Les maladies des diverses sphères sociales. 
Biztosíthatjuk a t. olvasót, hogy ezen különös rész 
még tanulságosabb az elsőnél. 

A társadalmi életnek három nagy köre, t. i. a 
gazdasági, jogi és politikai szféra, sajátos patologikus 
szimptómákat tüntet föl. Mint m á r feljebb említet-
tük, ezen há rom kör kölcsönösen áthatja egymást, 
csak természetes tehát, hogy az egyiknek betegségei 
a másik kettőre is visszahatnak. A pénzügyi válság 
gazdasági betegség, mely a jogi szférára úgy ragad 
át, hogy megingatja a köz- és magánjogot s érinti 
a politikai szférát is, a mennyiben meggyöngíti a 
külföld bizalmát, megrendítvén az ország hitelének 
alapjait. A privilégiumok túltengése, a jogoknak 
részrehajló fölosztása a jur idikus szférának baja, 
mely nem hagyja érintetlenül sem a gazdasági, sem 
a politikai életet. S így áll a dolog a politikai szfé-
rának nyavalyáival is. Avagy nem rendíti meg a 
hadüzenet, az ostromállapot az egész közgazdaságot 
s nem ránt ja -e magával az egész jogi életet, felfüg-
gesztvén a jogokat és szabadságokat? 

Előzetesen legyen megjegyezve az is, hogy mind 
a három körnek anomáliái részben a társadalmi 
idegrendszerrel (emberek), részben a sejtközi állag-
gal (külső javak) függnek össze, mint szubsztrá-
tummal. 

Áttérve m á r most a gazdasági szférának beteg-
ségeire, melyekkel a II. résznek 1. fejezete fogialko-
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zik, ügyeljünk a gazdasági életnek evoluciós főtör-
vényére. Egészségesnek és fejlődőnek akkor mond-
ható valamely nemzetnek közgazdasága, ha megvaló-
sul benne Spencernek integrációs és differenciációs 
törvénye, pontosabban szólva: lia a termelés, csere 
és fogyasztás folyamatai egyre intenzivebbekké vál-
nak, másrészt pedig, ha ugyanakkor egyre jobban 
differenciálódnak, azaz egyre több és alkalmasabb 
szerv által vitetnek végbe, ily módon létrejön a tő-
kének gyarapodása, helyes munkafölosztás, a keres-
kedelem virágzása, különféle jó termékeknek széles-
körű fogyasztása: — az egész nemzettestnek egész-
sége és izmosodása. 

Rövidre szabva így határozható meg a közgaz-
dasági életnek haladásos törvénye : vagyonbeli gya-
rapodás, karöltve növekvő gazdasági szabadsággal. 

Az egészséges nemzetnek javai nemcsak hogy 
növekednek mennyiségben és tökéletesbülnek minő-
ségükben, hanem egyenletesen és arányosan oszol-
nak meg. Ha nem egyenletesen oszlik meg a vagyon, 
akkor csakhamar veszedelembe sodródik a nemzeti 
jólétnek másik nagy posztulátuma, t. i. az organikus 
közgazdasági szabadság. A túlgazdag vagyonos osz-
tály rabságra kárhoztatná a vérszegény munkásságot, 
miáltal beteggé lenne az egész társadalom. Nem a 
kommunizmus mellett tör itt lándzsát az organicista 
iskola, sőt eleve kizárja a kommunizmus eszméjét, 
mint olyat, a mely az ökonómiai szabadságnak hó-
hérja. Hasonlóképen távol áll tőle az egyenlő va-
gyonfölosztásnak utópiája is, melyről Lilienfeld sze-
rint csak abban az esetben lehetne beszélni, ha az 
emberek fizikailag és erkölcsileg mind teljesen 
egyenlők volnának. 

Az arisztotelikus-tomista alapokon építő szocio-
lógiai iskola szintén «sui generis» organizmusnak 
tekinti az emberi társadalmat, mely az egyes ember-
ből, mint alapsejtből, ki indulva a családon, törzsön, 
nemzeten át az egész emberiség terebélyes fájává 
növi ki magát s mely az egyes nemzeteknek kebe-
lében is ismer organikusan egymás mellé sorakozó, 
többé vagy kevésbbé ruganyos társadalmi osztályo-
kat. Lilienfeldék elfogadják, de túlhaj t ják ezen esz-
mét s ebből az egyezésből és differenciából szár-
maznak aztán a két iskola részletes tételeinek meg-
egyezései és divergenciái. A most tárgyalt pontban a 
két iskolának teljes nézetegységét szemlélhetjük s 
egyszersmind tudatára ébredünk ezen feltűnő egye-
zés forrásának is. 

Lilienfeld itt találta helyénvalónak megjegyezni, 
hogy a mint megkülönböztetünk szerzett és öröklött 
testi és lelki tulajdonságokat, ép úgy beszélhetünk 
szerzett és öröklött vagyonról is. A kommunis tákkal 
szemben, a kik csak a szerzett vagyonnak jogosult-
ságát ismerik el, Lilienfeldék az öröklés jogos, sőt 
természetes volta mellett is foglalnak állást. Az örök-
lés — úgymond — nem igazságtalan. Vájjon kit vá-
dol junk igazságtalansággal, mikor látjuk, hogy egy 

és ugyanazon házasságból az egyik gyermek erős-
nek születik, a másik gyatrának, az egyik tehetsé-
gesnek, a másik idiótának ? És mit is nyernénk vele, 
ha az öröklés jogát e l törölnők? Megszúntetnők vele 
a takarékosságnak főrugójál és megbénítanók az 
egyéni szabadságot. Avagy nem látjuk-e, mennyire 
egyenlőtlenek az emberek a testi erőre, értelemre és 
erkölcsi tar talomra nézve? A vagyonegyenlőség desz-
potizmust és igazságtalanságot hozna nyakunkra . Ellen-
ben a haladás és egészséges fejlődés mindig egyen-
lőtlenséggel j á r ; nem rendetlen, h a n e m fokozatos, 
mérsékelt egyenlőtlenséggel. Kell j ó m ó d ú munkás-
osztály, de kell vagyonos osztály is. Ez az utóbbi 
kölcsönöz a nemzetnek nagy nyomatékot kifelé és 
ipari rendet teremt befelé. Legjobb állapotok az 
olyan nemzetben uralkodnak, a mely tekintélyes 
vagyonososztályból, erős középosztályból és jólét-
nek örvendő munkásságból forr össze. Ez az utóbbi 
a középosztály segítségével ellensúlyozhatja a gazda-
gokat, míg ezek acélossá teszik az egész nemzettes-
tet és vezető szerepet játszva mintaképül szolgálhat-
nak minden jóban (98. 1.). Tekintélyes vagyonos osz-
tály nélkül nemcsak nagy ipari és kereskedelmi 
vállalatok nélkül szűkölködnék a nemzet, hanem az 
etika, esztétika és tudomány terén sem létesülnének 
valóban nagy és értékes alkotások. A parasztok és 
munkások társadalma telve volna egyhangúsággal, 
unalommal , erőt venne ra j ta az értelmi apathia és 
a minden téren jelentkező levertség, szárnyaszegett-
ség. IIa elvétetnék az egyéntől az alkalom, hogy 
ésszel, szorgalommal, ügyességgel följebbemelked-
liessék, csakhamar ba rbár állapotok következnének 
be ott, a hol a kommunis ták édenről álmodoztak. 

Jehliatka Ferenc dr. 

B u d a p e s t . Id. AnJrássy Gyula gróf mimikriben. — _ 
Azt hiszem fölösleges megmagyarázni, hogy a mimikri 
mi. Némely növényeknek és állatoknak önvédelem és vilá± 
érvényesülés céljából az a tulajdonsága, hogy egész fyrón 
megjelenésükre nézve a környezet szinét öltik magukra. 

A mimikri a maga módja szerint az emberi életben 
általában, de különösen a politikai életben is elő szokott 
fordulni, föl szokott lépni. Néha valóságos járvány lesz 
belőle. Régi közmondás, hogy «régis ad exemplum 
totus coinponitur orbis». Az emberek ritka kivétel nél-
kül, azt mondhatni szolgailag alkalmazkodnak a körül-
ményekhez. 

Szó sincs róla, hogy a körülményeket ne lehetne 
vagy ne kellene magatartásunkra nézve tekintetbe venni. 
De a körülményeknek alárendelni mindent s például 
nem a dolog természete szerint eljárni, nincs minden 
hiba nélkül soha. A körülményeken fensőbbséges ura-
lommal felülemelkedni s azoknak magát szolgailag alá 
nem rendelni ; ritka, kiváltságos nagy lelkek tulajdon-
sága. Az ily emberek hivatvák a körülményeket a maguk 
céljának szolgálatába befonni s a világ vagy a nemze-
tek történetének kerekeit forgatni. 

Némely embernek arra, liogy érvényesüljön, egy-
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szer-másszor, vagy legalább egyszer életében, elkerül-
heiellenül szükséges a mimikri, a körülmények szerinti 
színjátszás. Némely ember ellenben — (le ilyen igen 
kevés van, oly magasan ki tud emelkedni a körülmé-
nyek gyarlóságai fölé, hogy érvényesülése fensőbbséges 
erővel minden körülmények közölt megvalósul és tisz-
tán marad minden mimikritől. Példa Magyarország tör-
ténetében a régi időben szent István király, ujabb idő-
ben Deák Ferenc. E két férfiú fölött a körülményeknek 
semmi zsarnoki halalma nem volt. Ellenkezőleg ők 
fonták be a körülményeket fensőbbséges ész- és akarat-
erejükkel céljaik megvalósításába. Deák Ferencet a 
48-iki forradalom el nem ragadta; tengernyi királyi 
kegynek Magyarországra kiömlése 1867-ben lelkének 
független fensőbbségében őt meg nem ingatta. 48-ban a 
koronával való véres összeütközésből, mint nagy hibá-
ból, méltóságos öntudattal vonult félre; 1867-ben,mikor 
aranygyapjas rend vagy akár hercegség is kijuthatott 
volna neki, minden királyi kegyel a nagyrabecsülésen 
kívül visszautasított. Kerülte a mimikrit, nem találta 
magát jól az alkalmazkodásban és színjátszásban. 

Különös kulturlörténelmi tény, hogy a mimikrire a 
politikában a körülmények a magyarságot látszanak 
különös, mintegy kedvteléssel predesztinálni. A Habs-
burgok népfajokban változatos monarchiájában a többi 
népek, a magyaron kívül, nem mimikrit játszanak, 
hanem egészen mást. Vagy szolgailag beolvadnak a 
császári akaratnak minden önkényébe, vagy nem lá-
zadnak ugyan nyíltan fel, de aknamunkákat végeznek 
és kifelé, el az idegenbe gravitálnak. A magyarság, 
a melynek legtisztább kifejeződése Deák Ferenc, mind 
a kettőtől természeti ösztönből irtózik és tartózkodik. 
Hűséges minden körülmények között s ha ellenkezik 
az önkénnyel, nyíltan teszi. Mikor pedig alkalmazkodnia 
kell, mimikrihez folyamodnak a gyengébbek, az erősek 
mimikri nélkül megállnak hazafias meggyőződésük és 
dinasztikus liüségük mellett. 

Id. Andrássy Gyula grófnak, még nagyon fiatal volt, 
48-ban nem volt meg az a higgadlsága és mérséklete, 
a mellyel Deák Ferenc rendelkezett. A törvénytelensé-
gek áramlatában nem tudott úgy, mint Deák Ferenc, a 
maga lábán megállni. Magukkal ragadták őt a körül-
mények. Menekülnie, emigrációba kellett mennie. De 
onnan hazájába visszatérni nem nyilt más módja, mint 
a mimikri, az alkalmazkodás az 50-es években korlát-
lan érvényre emelkedett császári önkényhez. Folya-
modnia kellett nem a magyar királyi kegyhez, a mely 
Magyarországban egyedül jogosult, de akkor nem volt 
éleiben, hanem az osztrák császári kegyhez, a mely 
Magyarországban soha sem volt jogosult, de akkor 
egyedüli valóság volt. Ebben állt id. Andrássy Gyula 
gróf mimikrije, a mely elkerülhetetlenül szükséges volt 
arra, hogy ő hazájába visszatérhessen s a dinasztiának 
megtegye azt a szolgálatot, hogy az 1806-iki katasztró-
fából kiemelje, Magyarországnak, hazájának pedig vissza 
adja az idegen császárság helyett a történeti magyar 
királyságot. 

Mennyi kopott el azóta Andrássy Gyula gróf és 
Deák Ferenc alkotásából, nem ide tartozik kimutatni. 
Elég szomorú történeti valóság az, hogy míg id. Andrássy 
Gyula gróf alkalmazkodása csak ideiglenes mimikri 
volt, addig az epigonok alkalmazkodása, az újból elő-

térbe tóduló császári akarathoz már állandó szolga-
sággá kezd elfajulni. 

Kulturtörténelmi tény Andrássy ideiglenes, mond-
hatni pillanatnyi mimikrije, kulturtörténelmi tény a 
mai szolgaságos állapot. Vajha ez is csak ideiglenes 
maradjon ! 

Most adja ki a M. T. Akadémia id. Andrássy Gyula 
gróf életrajzát. Az Akadémia hivatásához és tekintélyé-
hez méltó munka. Az életrajz imént megjelent első kö-
tetében a halhatatlan emlékű gróf pillanatnyi mimi-
krije, mely őt hazájának visszaadta, német eredetiben 
imigyen szól : 

Paris, 16. Juli 1857. 
Nachdem Se. k. k. apostolische Majestät, unser 

allergnädigster Kaiser Franz Joseph mir die straffreie 
Rückkehr in die kaiserlichen Staaten und zugleich die 
Nachsicht der kriegsrechtlich verhängten Confiskation 
meines Vermögens huldreichst zu bewilligen geruht 
haben, verspreche ich mit gegenwärtigem Revers an 
Eides statt, als getreuer Unterthan Sr. k. k. apost. Ma-
jestät Franz Joseph, Kaiser von Österreich, und seinen 
rechtmässigen Nachfolgern fortan den in Osterreich be-
stehenden Gesetzen Folge zu leisten und überhaupt durch 
loyale Erfüllung aller meiner Pflichten, mich der mir 
ertheillen allerh. Gnade würdig zu bezeigen. 

Graf Julius Andrássy. 
* 

P á r i s . A gyermekek áldoztatásáról szóló pápai ren-
delet ügyében — itt Franciaországban, a hol arra a 
rendeletre, úgy látszik, a legnagyobb szükség volt, a 
püspökök nagy szorgalommal igyekeznek megtenni 
mindent, hogy a pápa szándéka teljesüljön, a minek ő 
szentsége természetesen nagyon örül. Épp most jelent 
meg X. Pius pápának egy levele, mgr. Grellier lavali 
püspökhöz, válaszul ez utóbbinak arra a levelére, me-
lyet az a gyermekek áldozására vonatkozó pápai ren-
delet alkalmából intézett ő szentségéhez. O szentsége 
levelében ezeket mondja: «Erős remény dagasztja keb-
lünket, hogy ön aratni fogja gyümölcseit annak a szán-
déknak, melyet a decretum közzétételével tűztünk ki 
magunk elé. Az ártatlanság virága, mielőtt a század 
mérges lehelele elfonnyasztaná, nagy fejlődésnek fog 
indulni mindazoknál, kik szivében élnek liliomok kö-
zött. A gyermek tiszta lelke segítségül fogja őt (az 
Oltáriszentségben rejlő Jézust) hívni és ő bosszuló kar-
ját ki fogja terjeszteni. Ha a romlás fiai így kiáltanak 
fel: «Nem akarjuk, hogy felettünk uralkodjék», ő kivá-
lasztott helyet fog magának azoknak a szivében készí-
teni, kiké a mennyeknek országa. Az a gyors készség, 
mellyel ön határozataimat, melyek a keresztény nép 
javára szolgálnak, teljesítette, nemcsak az engedelmes-
ség érdemével dicsekedhetik, hanem a szellemi hala-
dásnak is biztos kezessége.» — Ugyanebben a tárgyban 
a grenoblei püspök értesítette papságát, hogy a lyoni 
egyházi tartomány püspökei f. hó 27-én gyűlést fognak 
tartani és a gyermekek áldozásáról szóló pápai rendelet 
végrehajtásának módozatairól fognak belialó tanácsko-
zást folytatni. Kiemeli egyúttal a püspök, hogy azok a 
nehézségek, melyek a pápai határozat végrehajtásának 
útjában állnak, nem legyőzhetetlenek és ő nem is tudja 
elképzelni, mért nem lehetne a pápai határozatot azon-
nal végrehajtani. —y —la. 
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Siposs : Kati i . G y e r m e k v é d e l e m . Megjelenik min-
den hónapban. Ára 2 korona. Esztergom, 1910. 

Uj folyóirat indult meg Esztergomban, melynek 
célja a Rajner püspök által alapított «A Keresztény Sze-
retet Gyermekvédő Müve» társulat eszméit és ügyét 
szolgálni. Az alapító az országos és állami gyermek-
védelem mellett szervezi a keresztény gyermekvédelmet, 
a mi annyit jelent, hogy az elhagyott és árva gyermekek 
védelmét vallási alapon akarja szervezni, mert a fele-
kezetlen alap nem ad megfelelő nevelést a keresztény 
társadalom számára. 

Rajner püspök tehát az egyházi tradíciót kívánja 
folytatni a jótékonysági téren, a kipróbált régi alapon, 
melyet az ujabb fejlemények, melyek inkább a látszat-
nak, mint a valóságnak dolgoznak, olyan sajátszerű 
módon félretolni iparkodnak. Pedig az evangeliumi sza-
bályt, hogy az ember nemcsak kenyérből, hanem Isten 
igéjéből is él, hogy tehát a gyermeknevelésnél nemcsak 
a testről, de a lélekről is kell gondoskodni, megmásí-
tani nem lehet, hacsak a társadalom egészséges alapjait 
felforgatni nem akarjuk. 

Minden ügy kívánja a sajtó szolgálatát, jól tette 
tehát Rajner püspök úr, hogy nagy alkotásához oda-
szegődtette az új lapot, mely legjobb szellemi kapocs 
lesz a szent ügyet szolgáló társulati tagok között. 

Az egyesületet és lapját melegen ajánljuk. d. 

* 

Ude : D e r D a r w i n i s m u s und sein Einfluss auf das 
moderne Geistesleben. Graz u. Wien 1909. 160 1. Ára 2 K. 

Ude jelen művében élesen bírálja Darwin szelek-
ciós elméletét. Nem terjeszkedik ki részletekre, hanem 
csak nagy általánosságban foglalkozik e kérdéssel s ép 
azért kissé fölületes. 

Müvének első részében semmi újat nem mond, úgy 
látszik teljesen laikusoknak írta müvét, akkor pedig 
fölösleges volt oly hosszú mondatokat idéznie Darwin 
két főművéből. 

A második résznek van valamelyes értéke. Röviden, 
inkább vázlatosan ismerteti a darwinizmusnak a lélek-
tan, az ismerettan, a szociologia, a jogtudomány s a tör-
ténettudományra gyakorolt befolyását. A lélektanban a 
lélek tagadásához, a monizmushoz, ismerettanban az 
abszolút igazság tagadásához, a relativizmushoz, a szoci-
ologiában a szabadversenyhez, a jog s a történettudo-
mányban materiálista felfogáshoz, a filozófiában az Über-
mensch dicsőítéséhez vezetett. 

A vallástan a következetesen keresztűlvitt darwi-
nista elméletben társadalmi illemtanná sülyed le. A katho-
likus theologiára a darwinizmus semmi romloló hatást 
nem gyakorolt, de a protestáns theologiát teljesen kivet-
kőztette természetfölötti jellegéből. 

Gyors elterjedésének okát Meyer Róbert szavaival 
jelöli meg: «Die Sache hat ohne Zweifel nur deshalb so 
viele Anhänger in Deutschland, weil sich daraus Kapital 
für den Atheismus machen lässt». 

Élesen különbözteti meg a fejlődéstant a darwiniz-
mustól, mely annak egyik megfejtési módja csupán. 
A darwinizmus haldoklik, rá lehet olvasni a «mene, tekel, 
faresz»-t, de a fejlődéstan általános elterjedtségnek 
örvend. Dennert már második füzetben számol be a 
darwinizmus haldoklásáról. «Vom Sterbelager des Dar-

winizmus» (Stuttgart. 1906.) s így kiált fel : Der Darwi-
nismus ist tot ! Es lebe die Deszendenzlehre ! 

A darwinizmus azonban a sok rossz mellett jó követ-
kezményeket is hozott létre. A fejlődés gondolatát, mely 
előtte is felbukkant ugyan már, Darwin tette népszerűvé. 
Általános élénk érdeklődési ébresztett a természettudo-
mány iránt, úgy hogy a természettudomány ujabb fejlő-
dése tényleg Darwintól kezdődik. 

Nagy gondolkodó, tiszteletreméltó egyéniség volt, 
eltelve az igazság után való epedő törekvéssel, szerény-
séggel, de tévedett. A nagy siker, mellyel müveit fogad-
ták, tévedésében — kedvenc eszmekörében annyira 
megerősítette, hogy halála óráig görcsösen ragaszkodott 
hozzá. 

Tisztelet illeti meg személyét, igazságos birálat 
műveit. Madarász István dr. 

* 

B ű n b o c s á n a t az ő s e g y h á z b a n . Dogmatörténeti 
részlet. Irta Dudek János dr. Budapest. 1910. Nagy 8-ad 
rét 118 lap. Ára 2 korona 50 fillér. 

Most jelent meg. Tartalma a következő. Előszó. Az 
ősegyházi bünbocsánatról szóló kérdés állása a mai 
tudományban. I. Funk és Esser s a három főbűn fönn-
tartása az ősegyházban. II. Funk érvei. III. Esser ellen-
érvei. IV. Stuíler tovább fejti az ellenérveket AJ Iro-
dalmi érvek. 1. Tertullián «De pudicitia» műve. 2. Ter-
tullián «De paenitentia» műve. 3. Hermas Pastora. 4. Ire-
neus «Adversus haereses» müve. 5. Justinus «Dialo-
gus»-a. 6. Római Kelemen első levele a Korinthusiakhoz. 
7. A Didaché. BJ Történeti érvek. 1. Harnack évek előtt 
és ma. 2. Cyprián levelei és az elesettek. 3. A gyilkosság 
Funk rendszerében. V. Harnack és Funk. VI. A gyónás 
az ősegyház korában. 

Ismertetése céljából közöljük «Előszavát». 
Jelen dolgozatom, keletkezését tekintve, egészen 

különbözik eddig kiadott műveimtől. Egyetemi tante-
remben, tanári kathedrán, hallgatóim szemei előtt s 
velük tárgyalva készült, mint a mult tanévben tartott 
előadásaim speciál-kollegiuma. Eme sajátos természeté-
nél fogva új mozzanatot, hogy úgy mondjam : egy előre-
lépést képvisel a nálunk megszokott hittudományi elő-
adások keretében, mely körülmény indokolttá, sőt talán 
szükségessé is teszi, hogy a tudományos törekvések iránt 
érdeklődő magyar kath. közönség tájékoztatására egyet-
mást elmondjak róla. 

Tudvalevőleg az utóbbi öt év alatt budapesti Alma 
Materünk hittudományi karán a tanári személyzet 
nagyobb részében üj tagokkal cserélődött föl. Velük nem-
csak új erök léptek az egyetem kötelékébe, hanem a hit-
tudomány művelése érdekében újabb törekvések is; 
nevezetesen a tekintetben, hogy hallgatóinkkal ne csak 
egyszerűen közöljük a reánk bizott tudományszakok meg-
állapodott tételeit, hanem hogy, követve más európai 
egyetemek példáját, az újabban mindenfelé meghonosí-
tott s a kalhedrai előadások kiegészítő részét képező ú. n. 
szemináriumi foglalkozás útján őket a kutató munkába 
is bevezessük. 

Hittudományi karunkon a szemináriumi rendszer 
eddig nem volt bevezetve. Ma azonban e tekintetben s 
egy új, az eddiginél szélesebb alapokra fektetett tanterv 
beállítása tekintetében is átalakulás előtt állunk. Amint 
ez a közeli jövőben bekövetkezik, minden tanár mun-
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kája ketlé oszlik : egyik részéi a rendes kathedrai elő-
adás, másik részét a berendezendő szemináriumokban 
a hallgatókkal végzett kutató munka fogja képezni. 

Ehhez a jövendő szemináriumi foglalkozáshoz mint-
egy bevezetésül tartom most már harmadik éve heti egy 
órában speciál-kollegiumaimat, egy-egy, a mai hittudo-
mányi irodalomban napirenden lévő s különös forrás-
tanulmányt igénylő kérdésről. Célom részben az, hogy 
a főkollégium csendesen folyó munkája mellett megis-
mertessem hallgatóimat a tlieológust érdeklő tudományos 
mozgalmakkal ; másrészt pedig, hogy nekik az illető 
részletkérdés forrásokra fektetelt tárgyalása kapcsán a 
dogmalikai tudományszak önálló müveléséhez utal és 
módot mutassak. 

Az 1908/9. tanévben speciál-kollegiumom tárgyát : 
Bevezetés Pázmány Péter Theologia Scholas!ica-yÁ\)a, az 
1909/10. tanévben : Bűnbocsánat az ősegyházban képezte. 
A jelen tanévben: Eucharistia a Didaché-ban tételt tár-
gyalom. Az elsővel tulajdonkép egyetemünk halhatatlan 
alapítójának, mint egyúttal tudós theológusnak s volt 
egyetemi tanárnak emlékét akartam felújítani, ráirányít-
ván a ügyeimet egykori egyetemi előadásait tartalmazó, 
nagy értékű, de nálunk kevéssé ismert s kevéssé forga-
tott háromkötetes, szent Tamás nyomában járó dogma-
tico-moralis tankönyvére. A másik két tétel a katholi-
cizmust mélyen érdeklő, ma sokat vitatolt s nagy forrás-
kutatást igénylő dogmatörténeti kérdéseket ölel fel. 

A jelen mű tartalmát a kathedrán letárgyalt, majd 
a teljesség okáért kibővített második tétel képezi. Részem-
ről s a magam szaktárgya köréből tehát afféle szemi-
náriumi kiadvány akar ez lenni, mint aminők pl. az 
innsbrucki vagy a müncheni theologiai kar hasonló kiad-
ványai. Egyúttal a kath. közönségnek betekintést akarok 
vele nyújtani a mi mindennapi, zajtalanul végzett isko-
lai munkánkba s a karunkat mozgató tudományos 
törekvésekbe. 

A megszokott kalhedrai előadások közé illeszteti 
ú. n. szemináriumi kutató munkának haszna és szük-
sége nyilvánvaló. Hogy csak a magam tárgyáról, a dogma-
tikáról, beszéljek, a mai tudományos s a kereszténység 
isteni mivoltát erősen ostromló mozgalmak nem igen 
vetnek ügyet a trienti álláspontot kifejező dogmatikai 
tanainkra ; hanem e tanok történetét, eredetét, fejlődé-
sét kutatják egész az ősegyházi korba visszamenőleg s 
elszakítva őket az evangéliumi alaptól, a különféle korok 
szellemi áramlataiból kialakult termékeknek iparkod-
nak minősíteni. Dogmatörténet manapság a divatos 
Studium, mely a dogmatikát történelemmé olvasztotta 
töl s nem arra kíváncsi, mi van az egyes zsinati határo-
zatokban, hanem arra, hogy mi foglaltatik az első szá-
zadok keresztény íróiban. 

A kath. theológus feladata azért ezidőszerint sem 
változott meg, mint inkább csak megnövekedett. Ma mái-
nem elég, legalább a minden oldalról támadott hitvéde-
lemre nem, hitigazságainkat a megszokott dogmalikai 
módszer szerint tárgyalni vagy a scholastica mélységes 
spekulációiba elmerülni. Ma már nem elég: a fides quae-
rens intellectum ; hanem magát ezt a fides-t kell előbb 
irodalomtörténetileg megindokolt s bőséges patrisztikai 
készletekkel megtámogatni, hogy valóban annak tudja 
magát, aminek az egyház hirdeti : fides patrum, fides 
aposlolorum. Az óriási szellemi kavarodások között a 

hit ingott meg, mely ezidőszerint nem úgy, mint a schola-
stica nagy korszakaiban, a tárgyal, hanem önmagát 
keresi, kutatja. 

Az idők eme változásáról s az előállott nagy theo-
logiai feladatokról a jelen mű is eléggé tájékoztathatja 
az olvasói. 

Külföldön és pedig nem csupán Európában, hanem 
Amerikában is, ebben az irányban nagyszabású kutató 
munka folyik nemcsak kath. részről, de talán még meg-
feszítettebb erővel az ellenfelek táborában, mely az auto-
nom ész s a természetes fejlődés nevében a keresztény-
ségről minden természetfölötti vonási letörülni iparko-
dik. S sajátszerű, hogy elméleteit magukban az őskeresz-
tény irók műveiben keresett bizonyítékokkal akarja 
bevitatni. Az idevonatkozó monográfiáknak se szeri se 
száma. 

Magyar kath. theologiánk, a mennyire a megjelenő 
irodalmi termékekből következtetni lehet, eddig nem 
igen vette ki részét ebből a mozgalmás munkából ; pedig 
a tudományos kutatás nevében a katholicizmussal szem-
beszálló eszmék és irányok a profán irodalmi termékek 
révén hozzánk is bekopogtatnak, nálunk is megtévesz-
tőleg hatnak a lelkekre. A nagy világirodalmi munká-
ban tehát nekünk is részt kell vennünk ; illő pedig, 
hogy ennek a korkövetelte feladatnak a megérzése az 
egyetemről induljon ki s onnan hozza mozgásba az erre 
hivatott fiatalabb erőket. 

Ez a célja speciál-kollegiumaimnak s ez lesz feladata 
a karunkon bevezetendő szakszemináriumoknak is. Egy 
ilyen hevesen támadott tétel kidolgozásával ezt az irányt 
szolgálja jelen speciál-kollegiumi első kiadványom. 

A benne tárgyalt kérdés fontos és érdekes : gyón-
tak-e az őskeresztények úgy, mint mi katholikusok gyó-
nunk, vagy más volt-e akkor a bűnbocsánat elnyerésé-
nek útja-módja? A miben tudvalevőleg a katholicizmus 
és a protestantizmus között kezdettől fogva éles ellentét 
uralkodik. Régente ez az ellentét dogmatikai okokból 
volt éles, ma Ilarnackék nagy iskolája teljesen a törté-
neti térre játszotta át s a tudomány fegyvereivel igyek-
szik velünk szemben megoldani. Mi a kipróbált igazság 
tudatában ugyanoda követjük őket; ugyanazokra a forrá-
sokra támaszkodunk, mint ők s az általuk használt mód-
szerrel keressük a valót, a megtörténtet. 

Módszerem tehát tisztán történeti s elvonatkozik az 
egyháznak e kérdésben hozott határozataitól ; forrásaim 
kizárólag a fönnmaradt őskeresztény iratok és pedig — 
egy-két részletet leszámítva — Tertullián 220. körül írt 
«De pudicitia» müvén kezdve az I. század közepe tájáig 
felmenő Didachéig. Egy nagy tudományos vita zajongá-
sába vezetem az olvasót, mely vita azonban szükséges 
volt annak újból nyilvánvalóvá tételére, hogy ebben is, 
másban is mennyire igaz — a kath. igazság. 

JÇépek a katholikus irodalom közelebbi huszon-
ötéves múltjából. (i) 

Egy kis bevezetés. A nekünk igen értékes és 
kedves «Religio»-ban Dudek János dr., szerkesztő úr, 
(a ki nem feledkezik el s o h a . . . szegény magyarok-
ról akarom írni, a vidéki firkászokról,) — mult év 
november havában melegséggel, férfias bátorsággal 
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és a dolgok csudás tudásával foglalkozott csekély 
személyemmel, irodalmi működésemmel , illetve kis 
lapommal, a «Téli Esték»-kel. 

Bevallom, hogy azok a sorok nagyon a lelkembe 
markoltak. Miért, mert azért, hogy épen kétszeresen 
is huszonötéves pályám mesgyéjéhez jutottam. Papi 
életem mesgyéjéhez és annak huszonötéves határá-
hoz, mikor első sikerültebb elbeszéléssel egy orszá-
gosan ismert lapban pályadíjat nyertem. 

Elképzelhető, hogy nekem aranyosabb tisztelet-
díjként hullott ölembe az öreg, de megifjodott «Re-
ligio» elismerése, mint bármely más pályadíj. 'Iszen 
mi úgy vagyunk nevelve, úgy nőt tünk fel a kath. 
irodalom berkeiben, hogy a legkisebb elismerést 
«arany-jutalom»-számba vettük. 

Akkor mindjár t szerelmes búgással határoztuk 
el az én hűséges életpárommal, már mint tollammal, 
hogy megírom mindazt, a mi negyedszázad alatt a 
kath. i rodalmat illetőleg lelkemben — most már 
csak mint fel-fellobogó emlék él. Megírom a mai 
ifjúság tanulságára. Egy kis kovászul a munkakedv 
ideálisabb élesztésére. Es a magam benső szükséges-
ségéből. 

Szabad-e tennem ezt, a hivalkodás jogos vádja 
né lkü l? Szabad-e e lmondanom egy-két intimitást 
magamró l? Vájjon csak a költőnek, a lirai költőnek 
van joga ahhoz, hogy önlelkét ki tárja és alanyi ér-
zelmeit harmonikus sorokba szedje? 

Az én lelkem megnyugtatólag felelt a hevület 
első idejében. 'Iszen, azok az intimitások nemcsak 
az enyéimek. A közé is. 'Iszen én is szántottam, ve-
tettem abba a nemrég még igen kemény t a l a jba . . . 
a kath. irodalom talajába. Harmóniára törekedtem. 
A magam és a magyar nép lelkének harmóniá jára . 
Magvető voltam — bár prózában, mint a költő. 
Vetésem ezrek lelkében kalászba borult. Es hiszem, 
hogy jó aratást is hozott. Hát talán-talán van valami 
kevés jogom-okom ahhoz, hogy egy-két képecskét 
rajzolhassak abba a — most már kiszélesedett — 
tárlatba, mely a kath. irodalom megizmosodásának, 
emelkedésének örvendetes bizonysága. 

Ám be kell vallanom, hogy meghiggadt pilla-
nata imban szinte belepirultam az én — igazamba. 
Mintha valami láthatatlan szellem fenyegetett volna 
meg. Es súgta volna felém : 

— Te naivul hiszesz igazadban. De azért iga-
zad nincs. 

Es kacagott. Kacagása olyan volt, mint valami 
disharmónia. És addig kacagott, de még hogy kaca-
gott . . , míg belekacagta intelmét a — lelkembe. 

Hát én hagytam a szándékot — szándéknak. 
Hagytam az időt a «majd holnap»-nak. 

Az én hűséges élettársam azonban nem hagyott 
nyugton. Mert az én tol lamnak ugyanis olyan rá-
beszélő ereje van, hogy talán még az ördögöt is 
rávenné : mosakodjék meg szappannal. 

— Meg keli í rnunk — mondogatta napról-napra . 

Az ifjú nemzedékért kell megírnunk. Hadd lássák a 
kath. író születését — csak a közelmúltban is. Hadd 
lássák, mit művel, tesz a tiszta öröm. A salak nélkül 
való lelkesedés. A bér nélkül való munka. S ha a 
képek, miket a most m á r fényes tárlatba megfestesz, 
a tárlat legutolsó szegére is fognak jutni . De még is 
ott lesznek. Ott kell lenniök. 

Pörölyként nyomták lelkemet ezek a szavak. 
Itt-ott egy esztendeje. 

Az én hűséges élettársam — a pennám, mon-
dom — új ra és újra zak la t . . . 

Már pedig ő énreám legyőzhctlen suggessiót tud 
gyakorolni. IIa ő azt akarja, hogy nevessek, hát 
nevetek. Ha azt m o n d j a : sírjak, hát s í rnom kell. Ha 
parancsolja, hogy zúgjak, mint a vihar s háborog-
jak, mint a Balaton, hát bizony háborogni is tudok. 

Hát jól van. Ime lerajzolok egy-két képet, talán 
képecskéket az én emlékeimből. Hiszem, hogy némi-
leg kiegészítik ma jd azt a nagyobb, szélesebb látó-
kört, mely ma már a kath. i rodalom mezején oly 
szépen, biztatóan fejlődik — kerekedik. 

-K-K* 

Hogyan nőttünk mi «irók»-k(í ? Bizony, hogy félve 
í rom le e szót : «írók»-ká. 'Iszen minket, akik abban 
az időben (25—30 évvel ezelőtt) írni merészked-
tünk — «firkászok»-nak, «skriblerek»-nek tituláltak. 

— Az a firkász ? 
— Az a skr ib ler? 
így jellemeztek ám minket, még elüljáróink, 

tanáraink is. 
Való, hogy veszett h i rem volt, mint kispapnak. 

Az írói dicsőségnek pirkadása is nagy bajjal járt. 
Miért, mert az önképzőkörben már próbálkoz-

tam a magam lábán járni . Irtóztam a szolgamódra 
kiosztott «fordítások»-tói. Igaz, hogy a verseléstől is. 
De elő-elő állottam egy-egy, bizony gyarló novellá-
val. Meg igen. Szerkesztettem a «Fulánk»-ot. Már t. i. 
a papnövendékek közt kézről-kézre já r t irásos ujsá-
gocskát. Volt ebben a havonkint, időnkint megjelenő 
újságban vezércikk, humoros elbeszélés, helyzetrajz 
és kitűnő helyi vicc. 

Párat lan és soha el nem felejthető, hangulatos 
életet teremtett számunkra ez a kis lap. Ártatlan, 
minden durvaságtól, sőt izetlenségtől ment hangula-
tával sok rossztól, görbe utakra tévedhető gondola-
toktól mentett meg minket ez a képpel — kitűnő 
rajzolónk volt — élénkített kézírásos ujságocska. 

Meg kell jegyeznem ezen «nagy dolgok» megér-
tése miatt, hogy én a papnevelőbe némi «írói» kész-
séggel léptem. A jézustársasági atyák szatmári kon-
viktusában nevekedvén — ott m á r az írás első pró-
báin átestem. Mert P. Tamás atyával farsangra, kará-
csonyra í r tunk mi olyan kis színdarabokat (?), hogy 
a konviktusi közönség hetekig mulatott rajtuk. Ma-
gyar vonatkozással, magyar élettel voltak tele ezek 
a kis párbeszédes képek. És ha gyengék, gyarlók is 
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voltak szerkezetükben, egyes igen találó ötleteikkel 
hatottak. 

Az irás tehát kispap koromban benső szükség-
letemmé vált. í r tam magamnak előszőj-. Aztán az 
önképzőbe és a — «Fulánk»-ba. Mire a theologiai 
tanulmányokat végeztem.. . egyes újságok is hozlak 
tőlem cikkeket. Névtelenül. 

Olvasmányaim közül két könyv emelkedik ki ez 
időben. Pázmány Péter és Vas Gereben művei. Még 
sétáink alkalmával is magammal cipeltem e köny-
veket a kispapok kertjébe. Mint duktorom később 
bevallotta nekem : az információmba is belerakta, 
hogy folyton Pázmányt és Gerebent «eszem». 

S mert nagyon fiatalon végeztem, püspököm 
Szatmárra rendelt, a szatmári plébániára «száraz 
káplán» -nak. Akkor bizony száraz, nyurga ifjú vol-
tam. De 'iszen a száraz-káplánságot nem a fizikai 
alkotásról nevezik — legalább nálunk — így. Mint 
diakónus prédikáltam, temettem és tanítottam. De 
mert nem misézhettem, a nép száraz-káplánnak 
nevezett. 

Ez időben vettem részt a Szatmáron megindult 
új lap alapításában. Cime: «Szatmár és Vidéke». 
Belső munkatársnak szerződtettek — püspököm enge-
délyével. 

A «Szatmár és Vidéke» nem volt bevallottan 
katholikus lap. De egész szellemén, i rányán keresztül 
ömlött a katholikus, az erősen keresztény szellem. 
Ez a lap valóságos mintaképe volt annak, mikép 
kell kath. lapot szerkeszteni úgy, hogy a kath. és 
még" a nem kath. világiakat is lefogja, megnyerje. 
Teki ntélyt szerezzen élénkségével, határozott i rányá-
val és kerülésével annak, hogy papi lapnak tartsák. 

Már kispap koromban élénk összeköttetésben 
voltam Luga Lászlóval, az «Egri Népújság» szer-
kesztőjével. Mohó lázzal olvastam Maszlaghy Ferenc 
elbeszéléseit. Vincze Alajoséit is jól ismertem. 

Csodálatos az, hogy azon kevesekért, kik akkor 
a kath. irodalom berkeiben irtak, mily tiszta, mily 
belső rajongással viseltettünk. És egymás iránt is. 
Elképzeltük magunknak alakjukat. Szinte hallottuk 
pennájuk sercegését. Vágyva-vágyódtunk velük talál-
kozni. 'Iszen, mikor kevéssel azután Lonkait, a 
«Magyar Állam» szerkesztőjét meglátogattam, úgy 
állottam előtte, mint egy rajongó ifjú, a kinek joga 
van mesterét megölelni, megcsókolni. Lugával, Gyu-
rinka Antallal, Vincze Alajossal, Breznay Bélával csak 
nagy későn sikerült összejönnöm. De mi már jól 
ismertük egymást. Úgy viselkedtünk, mintha régi 
idő óta szellemi rokonságban, barátságban éltünk 
volna. 

A kath. irodalom világában akkor még nem 
voltak irodalmi társulatok a Szent-István-Társulaton 
kívül. A középpontot úgyszólván a Szent-István-Tár-
sulat, a Lonkai szerkesztősége és a «Religio» ké-
pezte. Mégis volt valami láthatatlan, de nagyon is 
érezhető erő, a mi a kath. irodalmat mivelő lelkeket 

összetartotta, testvérekké fűzte. Köztünk nem lap-
pangott irigység. Nem csináltak zajt dobok és trom-
biták. Csendes volt a berek. És azok a kevesek, kiket 
ugyancsak meg lehetett számlá ln i . . . dolgoztak benső 
szükségből, lelkesedésből és a biztató jövendő remé-
nyeiért. 

Tulajdonképen való nyilvános írói pályám sze-
rednyei káplán koromban kezdődik. Ebben a tót 
községben voltam talán legboldogabb. Kis káplán-
szobám valóságos író és tanuló műhellyé vált. Időm 
volt bőven. Áldott lelkű plébánosom, a jó Pali bácsi 
szent örömmel látta, hogy dolgozgatom. Dicsekedve 
hirelt el, hogy elbeszéléseim a fővárosi újságokban 
jelennek meg. S mert ezekben az elbeszélésekben 
szerednyei képek, vonatkozások is vol tak . . . lázas 
érdeklődéssel olvasták. De Szerednye (Ungvár m.) 
azért is emlékezetes reám nézve, mert itt dőlt el 
lelkemben irodalmi működésemnek határozott iránya. 
A népies elbeszélő irány. A kis emberek sorsát, csön-
des életük folyását rajzoló, közérthetően, magyarosan 
előadó elbeszélő előadás — készsége. 

És hogy ez eldőlt és úgy dőlt el, a mint kellett 
eldőlnie, azt a nagytehetségű, kitűnő tollú Tóth 
Jánosnak (dr.), a későbbi nyitrai theológiai pro-
fesszornak köszönhetem. 

0 akkor a «Magyar Állam» szerkesztőségében 
dolgozott. Gondolom, püspöke engedélyével. Lelke, 
mozgató ereje volt annak a lapnak (1885.). S úgy 
látszik, az ifjú generációnak pártfogója, buzdítója és 
éles szemmel való kísérője. 

A falumból kezdettem gyakran küldeni elbeszé-
léseket, a többi között («Egri Népújság»), a «Magyar 
Állam»-nak is. 

Majdnem hétről-hétre megjelent egy-egy rövid 
elbeszélésem. (Hajdan és most. Hűség — a sirig. A leg-
jobb barát slb.) Mikor a «Nőproletár» megjelent, 
azzal a postával kaptam Tóth János dr. levelét is. 
Micsoda levél volt azl Egy jóságos, egy jövőbe látó 
apostolnak levele. Megállapítja, hogy az irányt, mely 
Írásaimban vezet, jól választottam meg. Folytassam. 
Tehetségem, lelkesedésem van hozzá. Csak tanuljak, 
olvassak tovább. O hiszi, hogy «kedvességed» egyik 
igen olvasott elbeszélője lesz — a magyar népnek. 
Nagyon melegen ajánlja Vas Gereben műveinek 
olvasását. 

Le nem Írhatom, mi hatást gyakorolt reám 
Tóth János levele.1 Mintha csak okmányt kaptam 
volna, a mellyel bevettek, felavattak a kath. iroda-
lom szentélyébe. . . Több volt az nekem, mint valami 
nagy vagyon öröklése. Sokkal több, mint bármily 
nagy összegű tiszteletdíj. 

ítélkezzenek bármikép a Lonkai «Magyar Álla-
má»-ról, vagy magáról Lonkairól is. Egy bizonyos. 
Hogy az a lap nagy nevelő hatással volt az itjú 

1 Igen örülök az én egykori jó barátomról és derék 
tanártársamról való eme megemlékezésnek. Szerk. 
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generációra. Iskolája a jövő nemzedéknek. A hol 
nem mértek ugyan az i rodalmi színvonal legmaga-
sabb mérőjével . De ha valakiben csak egy kis kész-
séget, felvillanó tehetséget láttak, é rez tek: annak 
tért nyitottak. Annak időt engedtek, hogy szárnyai-
ban a toll izmosodjék, erősödjék. Nem bunkózták le 
a jelentkezőket. Nem ítélkeztek szuverén gőggel és 
csalhatat lan hittel. Hanem szeretettel, biztatással hív-
ták a kath. i rodalom igazán még akkor nagyon nép-
telen mezejére. 

A fiatalság érezhette, hogy van meleg szárny, 
a hol üdülés t találhat. Mint az erdő öreg madara i , 
tanít ják, biztat ják a fiatal szárnyasokat, hogy énekel-
j e n e k . . . úgy biztatta, tanította az öreg «Magyar 
Állam» a fiatal embereket az í r á s r a . . . a munkára . 

És erre nagy szükség volt. Abban az időben alig 
értékelték az irást. Alig vették észre még az illeté-
kes körökben i s . . . kiben van tehetség, kedv, lobogó 
lelkesedés. Inkább kicsinyes mosollyal vagy nem 
r i tkán lenéző irigységgel kisérték a tollnak m u n k á -
ját . Különösen éreztük ezt i t thon — otthon. A hol 
bizony nem voltunk kedves próféták a mi hazánk-
ban. Ha pedig hiányzott í rásunkból a kenetteljesség, 
vagy el tér tünk a sablonoktól , mik a vallásosságot, 
a pietizmust úgyszólván üstökénél fogva rángat ták 
mindunta lan elő: no akkor veszett h í rbe ju to t tunk. 
Gyanúsokká váltunk. Sőt üldözésekkel találkoztunk. 
Ezt én nyíltan, bizton állítom. 'Iszen m á r ország-
szerte ismertek egyes katholikus írót. Csak otthon 
volt ismeretlen. Kicsi, jelentéktelen. Firkász, skribler. 

Oh mennyi időnek kellett eltelnie, hogy kény-
szerítsük az ot thont bizonyos dolgok és jelenségek 
elismerésére. És megbecsülésére. 

No de szerencse, hogy a kit a j ó Isten egyszer 
megáldott az írás szenvedelmével : az olyan, min t az 
acélrugó. Mentől j o b b a n leszorítják, annál kemé-
nyebben, erősebben pa t tan vissza a maga helyére. 

Tóth János dr. levele tehát teljesen megnyug-
tatott engem abban, hogy jó úton haladok. 

Bodnár Gáspár. 

Tisza István gróf 

beszélt a Borromeo-enciklikáról. Nyíltan és meggyő-
ződése szerint. Három részre oszthatjuk beszédét. Az 
elsőben a protestantizmus keletkezését, mint erkölcsi 
tisztulást mutatta be. A másodikban az enciklika egyes 
kijelentéseit az alárendelt közegek túlbuzgalmának tulaj-
donította ; a harmadikban kijelentette, hogy nem ellen-
sége a kath. egyháznak, sőt ellenkezőleg, benne egy 
nemes szövetségest szeretne látni. 

Midőn ezt az utolsó kijelentését a protestáns test-
vérek megszívlelésébe ajánljuk, az első részre megje-
gyezzük, hogy ahhoz a történelemnek sok szava van. 
A romlás tisztítására nem volt szükséges új katekizmus, 
hanem csak az emberek megjavítása, a mi Luther nél-
kül is megtörtént volna, a mint ezt a nagyeszű és tár-
gyilagosságra törekvő férfiú oivashatja Janssen: Gesch. 

des deutschen Volkes és Egyháztörténelmi emlékek a 
magyarországi hitújítás korából cimű müvek köteteiben. 

M. F e l s ő e l e i á n t . Ez már beválik. 
I{. W i e n . Új helyzetében fogadja üdvözletemet; eddig 

vallott elveit most már kétszeresen lesz alkalma megvaló-
sítani családja boldogítására. A B.-vér ügye sohase válik 
vizzé ? 

Sz. P e r b e n y i k . A ragaszkodás mindig a tanítvány 
nemes lelkületére mutat. Szerencsésnek érezheti magát, hogy 
oly előkelő szellemű légkörbe került, legyen további fejlő-
dése hozzá méltó. A nagy keresztény törekvésekben legyen 
munkás és folytassa tanulmányait. 

M. B u d a p e s t . Ha az a luth, theol. tanár a Zelenka-
ügyben kénytelen volt Zsilinszky Mihályt, az egyházi fel-
ügyelőt, hozzá még «Az Est»-ben egyházuk szervezetéről és 
fegyelmi szabályairól kioktatni, ez csak arra mutat, hogy 
Zsilinszky is olyan, mint nálunk az állásbeli emberek több-
nyire ; többet foglalkozik más dolgokkal, nevezetesen folyton 
utazik a katholikusokra, a helyett, hogy tisztába jönne állá-
sával, melyret elfoglal. Ez szomorúan jellemzi közállapo-
tainkat. 

K. E{jer. Nagyon helyeslem szándékát. A tanár életé-
ben két dolog kölcsönösen kiegészíti egymást : a katliedra 
és az irodalmi működés. Egyik a másik nélkül ritkán bi-
zonyul be jónak. Továbbképzés és tanulás nélkül a tanár vagy 
egyoldalú, szűk látókörű kathedrai pedánssá válik, vagy meg-
fut a kathedráról, maga is megunja, annak jeléül, hogy kez-
dettől fogva sem volt odavaló. Azok az okos régiek 9 órát 
irtak elő a theol. tanárnak, mintegy figyelmeztetvén őt ezzel, 
hogy feladata az előadáson kívül még a tudomány előbbre-
vitele is. Ez a felfogás termeli külföldön a híres tanárokat. 

A. B u d a p e s t . Önnel együtt én is örülök azon, hogy 
a keresztény szellemben bölcselkedőket egyesítő Aquinói-
Sz.-Tamás-Társaság október 5-ikén megnyitja 17-ik felolvasó 
évadját. A jeles képzettségű Schütz Antal dr. bemutatandó 
munkálata elé nagy érdeklődéssel tekintek. Bizonyára érde-
mes fejtegetéseket és bírálatokat fogunk ott hallani úgy a 
felolvasóktól, mint a hozzászólóktól az anyag mivoltát illető 
elméletekről, a sokat vitatott ősanyagról és állagi alakról, a 
parányelméletről, dinamizmusról és energetikáról. Az elnök-
ségtől arról is értesültem, hogy a következő hónapokban 
is igen érdekes tanulmányok bemutatását várhatjuk. Kívá-
natos, hogy ezeket a tartalmas, érdekes üléseket számosan 
látogassák. A társaság nem tagokat is szívesen lát ülésein, 
melyek színhelye rendesen a központi papnevelőintézet dísz-
terme. Csodálom, hogy ezeket az üléseket több világi tanár 
és főiskolai hallgató nem látogatja. 

TARTALOM. Az anyag és az energia megmaradá-
sának törvénye nem bizonyít a monizmus mellett. 
Tichy Sándortól. — Hofbauer sz. Kelemen élete. XI. 
Breznay Béla dr.-tól. — A francia földről. I. P. M.-tői. 
Assziszi szent Ferenc művészei. Galambos Imrétől. — 
Társadalmi pathológia. II. Jehlicska Ferenc dr.-tól. — 
Egyházi világkrónika. —y — /a-tól. Irodalom. Siposs : 
Katholikus Gyermekvédelem. — Ude : Der Darwinismus. 
Madarász István dr.-tól. — Dudek: Bűnbocsána t az ős-
egyházban. (Most jelent meg.) — Képek a magyar kath. 
irodalom közelebbi huszonötéves múltjából. I. Bodnár 
Gáspártól. — Tisza gróf beszéde. — 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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llj áramlatok a festészetben. 

Székely Bertalan, a nagy festőművész halálával 
az elavult nézeteknek kétségtelenül utolsó sarjadéka 
szállt a sírba. Hasztalanul ostorozta az űj törekvése-
ket még növendékei előtt is, ezek m á r nem igen 
hittek az «Öreg»-nek, inkább szítottak a fiatalabb 
tanárokhoz s valahányszor támadólag" lépett föl, ő 
húzta a rövidebbet. Annyira gyűlölte a modern elve-
ket, hogy gyakran a személyeskedésig vitte. Midőn 
Munkácsy, a magyar nemzet büszkesége, egymásután 
aratta a dicsőség babérjait , midőn «Krisztus Pilátus 
előtt»-jével egész Parist lázba hozta, Pilotti egykori 
tanítványa nem tudott hevülni s növendékei előtt 
úgy nyilatkozott : «Jobb lett volna, hogyha örökre 
asztalos marad !» S midőn a mil léniumi felvonulás-
kor zöld szinben pompázó mágnásruhájával , melyet 
ő maga szabott, csak még jobban felcsigázta a festé-
szeti főiskola i f jainak a lelkesedését, Székely az iskola 
legfelsőbb emeleti ablakából bosszankodva nézte a 
történteket. 

Midőn a festészet a szerkesztések egyhangúsága 
alól felszabadult, hogy új elvek alapján az érzésnek 
nagyobb teret s több szabadságot biztosítson, megint 
a laikus közönség lépett föl támadólag. De ma m á r 
engesztelékenyebb a hangulat s különösen a kath. 
papság az, mely az alkudozás terére lépett, hogy az 
új eszméket a vallás szolgálatába is szegődtesse. 

Tagadhatatlan, hogy a régi mesterek alkotásai 
egyoldalúságuk mellett is nagyobb szolgálatot tettek 
az egyháznak, mint a modern technikusok ; de ez nem 
bizonyít az új vívmányok indokoltsága ellen. A régiek 
nem fogták föl a festészet tulajdonképeni oldalát, ők 
szobrászok marad tak a vászon mellett is s ezektől 
csak annyiban különböztek, hogy nem vésővel, hanem 
ecsettel mintáztak. Pedig a kép első feladata, hogy 
hasson, hogy magára vonja a figyelmet s épen ezen 
kellék hiányzik a legtöbb régi remekműnél , s igy a 
kényelmet szerető szemre nézve ilyen alkotások 
gyakran elvesztek. 

A míg Székely mindvégiglen kitartott kontúrjai 
mellett s a fényhomálynak csak mellékes szerepet 
juttatott, Henner, a francia mester, lemoudva az 
elavult nézetekről, melyeket pályája kezdetén maga 

is vallott, igy nyilatkozott: «Pas de contours dans 
la na tu re ; il faut dessiner par la lumière et ne 
retenir que l'essentiel». Nincs körvonal a természet-
ben, fényhomállyal kell rajzolni s visszaadni csak 
a lényegest. A festő tehát felhagyott a clair-obscur 
fényképszerű utánzásával, a fény és az árnyék közötti 
végtelen sok tónus közül csak a lényegeseket ragadta 
ki s így felállította a valeurök skáláját. Az elaprózás, 
az anatómiai ismeretek fitogtatása, mely a régi meste-
reket jellemzi, a szakemberek érdeklődését m á r nem 
kelti fel, a valeur nem engedi többé, hogy az aktok 
törzsét krumplival telt zsáknak nézzék. A soká nél-
külözött levegő üdítő hatása mindinkább érvényesülni 
kezd a műteremben, de falai csakhamar szűkeknek 
bizonyulnak, az állvány a szabadba kívánkozik s meg-
alakul a plain-air. Az addig ismeretlen technika a 
maga végtelen sok változataival mintegy önmagától, 
benső szükség folytán a valeurök közvetítésével támadt 
s az általános elvek mellett teljes mértékben kiala-
kul az egyén. A stílust ezentúl maga a művész adja 
s nem egyébb, min t tulajdon kezeirása. Ilyen értelem-
ben : «Le style c'est l 'homme». 

Csakhogy egyeseket az eddigi vívmányok nem 
elégítették ki ; a formáknak a min imumra való redu-
kálása által az összhatás szegényesnek s unalmasnak 
tetszett; a támadt hézagokat ki kellett valahogyan 
tölteni. A hiányon úgy segítettek, hogy a reflexeket 
a lokális szinek rovására túlozták. Ezáltal az össz-
hatás vibrálása nyert élénkségében. Természetes, hogy 
az így keletkezett irány sok visszaélésnek szolgált 
a lkalmul; de azért jogosultsága ma m á r elvitázha-
tatlan. A secessiós irányok a modern festészet folyo-
mánya ,— a külömbség nem lényeges, fokozati csu-
pán — nem egyebek karikatúráknál , indokolt túlzá-
soknál. A filozofáló laikus egy ilyen kép előtt állva, 
csodálkozva kérdezi önmagától, ki látott valaha kék fát 
és zöld eget ? Pedig a művész nem tett egyebet, mint 
hogy a fának reflex színét, melyet az ég magasabb 
rétegeitől kapott, a lokális zöld szin rovására a meg-
felelő helyen kissé túlozta s ezáltal az esti horizont 
zöldes egét, melyet a laikus szem kéknek képzel, 
kidomborította. 

A modern képirás a maga túlzásaival is közelebb 
áll a természethez, mint a cinquecento, mert mi-
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előbb idealizálná, az igazságot keresi, sőt esztheti-
ká jának keretébe a szépnek negativ értékét, a rútat 
beleveszi. Elitélendő azonban, bogy sokan a hivatot-
tak közül elfogultságból a kellő anatómiai ismerete-
ket nem sajátították el, melyeknek megszerzésére 
egy Michel Angelo jónak látott tizenkét évet szentelni. 
Ebbeli tudatlanságuk figurális képeiken nagyon is 
kirí, miáltal művészetüket csak a szakemberek tud-
j ák élvezni. Midőn pl. egypár évvel ezelőtt a buda-
pesti Műcsarnokban ily i rányú kép előtt állva, bizonyos 
distanciából a valeurök harmóniá jának élvezetébe 
teljesen elmerültem, két úrihölgy e szavakkal haladt 
el a kép előtt : «No ez borzasztó!» A gondolkodó 
szív nem elégszik meg az egyszerűsített igazsággal, 
melyet a természetben máskép szokott meglátni, de 
szeme megbarátkozik vele, megszereti s a csodálat 
érzete szállja meg, ha azt a szépnek a szinvonalásra 
emeljük. A modern művésznek épen az a legnagyobb 
hibája, hogy nem szeret, nem akar idealizálni, nem 
óhaj t ja az igazságot a jó, az erényes felé irányítani, 
hogy megalkossa a szépet : inkább materialista marad , 
vagy lefelé gravitál a rossz felé, hogy az eszmét inkább 
negative testesítse s feltüntesse a rútat, a bűnt. Ilyen 
értelemben nagyon is igazak X. Pius pápának a szavai : 
«Ars moderna non aedificat, neque elevat, non in 
pictura, non in sculptura, sed neque in architectura». 

De eltekintve az egyes képírók túlhajtott szabad-
ságától, melynek erejénél fogva gyakran csak «leve-
gővel levegőt festenek a levegőben», a kath. egyház, 
mely a legtöbb igazságot nem csupán a maga mezí-
telenségében hirdeti, hanem, tekintettel lévén az emberi 
szív gyengeségeire is, fölékesíti azt a művészet minden 
szépségeivel s gyönyörködtetve oktat, helyesen fog 
eljárni, ha némi ellenőrzés mellett befogadja csarno-
kaiba azon művészetet, melynek rövid ugyan a múlt ja , 
de van nagy jövője. Pironcsák Antal. 

Hofbauer sz. Ideiemen Mária hitvalló élete 
főbb vonásaiban feltüntetve. <xii.) 

Egy-egy kolostor vagy más egyházi intézet lelki-
igazgatósága, a látszatot kerülő csendes működésé-
nél fogva, csekély kis hivatalnak látszik Isten egy-
házában és sokszor bizony, sajnos, egy-egy lelki-
igazgató alig hagy nyomot maga után, nemcsak kint 
a nagyvilágban, de még magának az illető kolostor-
nak vagy intézetnek szerény falai között sem. 

Hofbauer atya lelkiigazgatósága a bécsi Orsolya-
rendi apácáknál nem ilyen volt. Az legjobban jel-
lemezhető úgy, ha azt mond juk róla, hogy az, a mi 
az ő szellemét, arányait és hatásait illeti, valóságos 
liofbaueri remekmű, csodálatos mintaalkotás volt, 
mely nemcsak messzeföldön, de messze időkön is át 
igazán keresi párját . 

A rendes át lagemberek lelkiigazgatósága, j ó 
eseteket véve, az átvett kincsek ilyen vagy amolyan 
tisztes megőrzésében és áthagyományozásában merül 

ki. Hofbauer atyának lelkiigazgatósága a bécsi Or-
solya-szüzeknél teremtő, korszakot alkotó volt és 
pedig két tekintetben, anyagiban és szellemiben. 
Hofbauer Kelemen atya ugyanis anyagilag és szel-
lemileg megmentette az intézetet és mintegy új 
a lapokra helyezte át. Különösen a szellemiekben a 
virágzásnak oly magas fokára emelte fel rövid idő 
alatt az egészet, hogy az intézetnek az anyagi tönkre-
menés lejtőjéről való gyors megmenekülését is a 
lelkiekben való teljes felvirágzás varázsos hatásának 
köszönheti. 

A dolog következőképen történt. 
Az Orsolya-szüzek bécsi intézete1 — zárda, tem-

plom, nevelőintézet, leányiskola együttvéve, — a 
császári Habsburg-család katholikus hitbuzgóságának 
ama hő kívánatában gyökerezik, hogy mivel az ér-
telmi osztályok fiúgyermekei Bécsben és egyebütt 
a Jézus-társasági atyákban ki tűnő nevelőket kaptak, 
Bécs és Ausztria előkelő leánysarjadéka is legyen 
szerencsés az Orsolya-szüzek útján, ugyanily nevelők 
jótékony hatásában részesülni. Két császárnő, Eleo-
nóra, II. Ferd inand neje és Mária Eleonóra, III. Fer-
dinand neje, buzgólkodtak egymás után abban, hogy 
Lüttichből az Orsolya-szüzeket Bécsbe is áttelepítsék. 
Ez utóbbi császárné megnyerte az ügynek fiát, 
I. Lipót császárt is, a ki azután oly intézetet alapí-
tott Bécsben a nevezett szüzek számára, a mely egy-
korúak ítélete szerint, nagyságra és szépségre nézve 
messzeföldön ritkította párját.2 1660-ban császári 
díszhintókon vonultak be az Orsolya-szüzek Bécsbe. 

A jozefinizmus minden igazi egyházi szellemű 
intézménynek halálos ellensége, csak azért kimélte 
meg az Orsolya-szüzek bécsi zárdáját a feloszlatás-
tól, mert ők neveléssel is foglalkoztak. Fennmarad t 
tehát ugyan a zárda, de a szellemet benne a jozefi-
nisztikus aufklärista széláramlat elsorvasztotta, ma jd -
nem tönkre tette. A szellemi tönk szélén a zárdát 
a mult században egy másik csapás is érte. Az osz-
trák financiák összeroskadása következtében elren-
delt devalváció, értékleszállítás, 100-ról 6-ra, az 
Orsolya-szüzek bécsi intézetének egész vagyonát 
úgyszólván egy éjen át elrabolta, elnyelte. Egy anya-
gilag és szellemileg a sír szélére hajszolt intézetet 
kapott tehát Hofbauer atya gondozása alá, midőn őt 
Hohenwart bécsi érsek oda lelkiigazgatóvá kinevezte.3 

1 Az Orsolya-szüzek szerzetét Merici szent Angela ala-
pította, azaz kezdte megalapítani 1530-ban Bresciában. A rend 
első egyetemes gyűlését 1537-ben tartotta. Megerősítette a 
rendet III. Pál 1544-ben. Merici szent Angela meghalt 1540 
jan. 27-én. Jelszava, szellemének mintegy kivonata rendtársai 
számára ez vol t : «Legyetek élő másolatai feszületeteknek!» 

3 Die wahrhaft kaiserliche Muniflzenz liesz ihnen das 
gröszte und schönste Kloster des Reiches und eine hübsche 
Kirche erstehen, mondja Innerkofler, 391. 1. 

3 Das «Kleinod des Kaiserhauses» — így nevezi Inner-
kofler az intézetet, — a lotharingi vérrel egyesülésbe került 
liabsburgi törzsből származott császárok politikája következ-
tében hogy mennyire sülyedt, azt két tény tanúsítja. Egyik 
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Ilogyan állította talpra anyagilag és szellemileg 
Hofbauer atya a siralmas helyzetbe került intézetet, 
az valóban nevezetes és tanulságos dolog. Előbb az 
anyagi felsegítést lássuk, azután ma jd lesz mit meg-
bámulnunk és természetesen kinek-kinek állása és 
hivatása szerint követésre mit választanunk azokból, 
a miket Hofbauer Kelemen atya a gondjára bizott 
zárda, nevelőintézet és iskola felvirágzásra elkö-
vetett. 

Szentünk vezérelve, melyet a zárda anyagi föl-
segélésében követett, az ismeretes aranyelv volt : 
«ora — e t labora !» Imádkozzál és dolgozzál ! . . . Hogy 
mit és mennyit imádkozott ő, a ki éjfél után 2 óra-
kor m á r ébren volt, maga erre a célra, azt csak a 
mindentudó Isten tudja. A zárdaszüzeket is mindenek 
előtt Istenbe vetett bizalomra lelkesítette. «Fordul-
jatok mindnyájan a jóságos Is tenhez . . . Nála semmi 
sem lehete t len . . . Remény ellen is remélni kell, mert 
a mi az embereknek lehetetlennek látszik, Istennél 
lehetséges.. .» József császár az ú. n. jacobina apácák 
zárdájá t megszüntette. A rendtagoknak megengedte-
tett, hogy az Orsolya-szüzek rendjébe átlépjenek. 
Az átlépett apácák egyike magával hozta az orso-
lyákhoz szent Tádé apostolnak az ősrégi szobrát, 
melyet a kolostornak egyik folyosóján helyeztek el. 
Hofbauer atya e szobrot megpillantva, villámgyorsan 
határozott. Szent Tádé apostol kétségbeejtő esetek-
ben, szent hagyomány szerint, mentő, segítő védő-
szent. Hofbauer atya körmenettel a templomba vitte 
az apostol szobrát s ott köztiszteletre egy mellék-
oltáron emelte fel. Külön ájtatossági gyakorlatra 
tanította meg az apácákat e szent apostol iránt. 
Ezenfelül mise után, mindennap, egy tőle fogalmazott 
imát kellett a zárdaszüzeknek elmondani.1 

A szükséges kellékekkel biró imádság, keresztény 
ember részéről, Krisztus u runk Ígéreténél fogva — 
«kérjetek és kapni fogtok» — kétségtelenül hatásos 
és pedig mindenre nézve, a mi nekünk jó és így 
mintegy mindenható. Ilyen imával kapcsolatosan 
a m u n k a és fáradság, törekvéseink sikerének e m á -
sodik biztosítéka szintén osztozik — Isten rendelésé-
ből, a ki a jó tettet nem hagyja ju ta lom nélkül, — 
az imádság ama fenséges erejében. Azért mondja 
szent Pál apostol a galatabeliekhez írt levelében 

anyagi, másik szellemi tény. Amaz abban áll, liogy a szer-
zetesnők gyakran éhezni voltak kénytelenek, a betegeknek nem 
jutott orvosságra, télen nem volt fa, a mivel befűtsenek. 
A szellemi tény, szentünknek egy nála szokásosan erővel 
teljes férfias nyilatkozatában pattant ki. Wöber báró ugyanis, 
a mikor Hofbauer atyát a lelkiigazgalóságra kinevezték, 
szentünknek a kinevezéshez gratulálni kezdett. «Ön gratulál 
nekem, — sietett Hofbauer válaszolni, — én pedig félek : 
én szivesebben meggyóntatnám a fél osztrák hadsereget, 
mint tíz lanyha szerzetesnőt.» Innerkofler, 394. 1. 

1 Emlékezet és lelkiépülés céljából ezt az imát a szöveg 
különnyomatának mellékletében közölni fogjuk, hogy a szük-
ségben szenvedőknek legyen egy hathatós kipróbált ima-
mintájuk. 

(5. fejezet): «A maga idejében aratni fogunk hiány 
nélkül.»1 Hofbauer atya ezt jól tudta, jótevők, segélyt 
nyúj tók szerzésében ilyen munkát és fáradságot fej-
tett ki. Ruhát, cipőt, gyertyákat, ennivalót, egyszer 
egy egész élő bárányt, köpönyege alatt maga hordott 
be szentünk a zárdába.2 De a teljes segítség meg-
jövésén is ott volt a bizodalmas és alázatos ima 
nyomában j á ró Isten segítsége és áldása. És itt most 
á tadjuk az elbeszélés fonalát egy szemtanúnak. 

«Egyik napon — mond ja Taddäa nővér, — 
Rudolf főherceg, olmiitzi biboros érsek (miután 
előbb a templomban misét mondot t ) jöt t be a mi 
zárdánkba. Mielőtt eltávozott, Hofbauer atyához for-
dult és ezt mondá : «Valóban, atyám, az ön arcából 
a szentlélek öröme ragyog felém, valamint a nővérek 
arcából is.» Hofbauer atya meghajolt és ezt m o n d á : 
«Hanem mi mégis sanyarú szükségben és oly adós-
ság terhe alatt nyögünk, a mely csaknem agyon-
nyom bennünket és hogyha segítség nem érkezik, 
nem sok hiányzik attól, hogy a kolostor megszűn-
jék.» E szavakra a bibornok megígérte, hogy szólni 
fog ő felségének, a császárnak, testvérének a zárda 
javára. És csakugyan nemsokára két úr je lent meg, 
Wilczek gróf és Mária Ignácia nővértestvérünk édes 
atya, Pfleger úr, kiket ő felsége azzal bizott meg, hogy 
adósságainkat kifizessék. így menekült meg a kolos-
tor és lőn annak fennállása biztosítva.»3 

Bibornok és császár kegyét megnyerni szentünk-
nek, fensőbb ihlettségénél fogva mondhatni , igazán 
já ték volt. A szeméből kiragyogó Szentlélek csodás 
hatással volt az emberekre. A zárdai életnek azon-
ban a jozefinizmus minden szentet letaroló hatása 
után, a magasztos evangéliumi tanácsok szellemében 
való, új virágzásra keltése : az már nehezebb munka 
volt és szentünknek több idejébe is került. 

Minden idők zárdái életére nézve érdekes és 
tanulságos az a mód, a hogy szentünk egy női szer-
zetesrendházban a szerzetesi szellem felvirágoztatá-
sát az ő eucharisztikus és a szentlélekből táplálkozó 

1 Tempore enim suo metemus, non déficientes. 
2 Thaddäa nővér beszéli : «Zu jener Zeit der Not wurde 

ich eingekleidet und die Oberin sagte mir : Neue Schuhe, 
wie sie die Schwestern tragen, kann ich dir nicht anschaf-
fen. Du muszt die Schuhe, die du mitgebracht hast, auch 
ferner tragen. Während ich nun die Exercitien machte, kam 
P. Hofbauer und brachte mir ein Paar Schuhe, wie man 
sie im Kloster trägt, indem er sagte : «Probiere sie, ob sie 
dir passen. Passen sie nicht, dann werde ich andere kaufen.» 
Sie paszten aber vollkommen und ich habe sie, da ich sie aus 
Verehrung des ehrwürdigen Dieners Gottes nur an den 
höchsten Festtagen anzog, 34 Jahre getragen.» Ilaringer, 
2 kiad. 260. 1. Más alkalommal és ezt Mater Jacoba beszéli, 
a szükség az élelmezésben oly fokra hágott, hogy a háztar-
tást vezető szerzetesnő (Mater oeconoma) nyomorúságos, 
tehetetlen helyzetében keserves könnyekre fakadt. A nagy 
szükségben váratfanuf megjefent Hofbauer atya és egy ara-
nyakkal telt erszényt adott át, melyből még adósságfizetésre 
is tellett. 

3 Ilaringer, 2. kiad. 260. 1. 
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bölcseségével és fensőbbségű lelki erejével végre-
hajtotta. Ez a része Hofbauer atya életének — az ő 
nőzárdai lelkiigazgatósága, — annyi tanulságot rej t 
magában, hogy az külön tanulmányozást érdemel s 
külön könyvnek adna elég tárgyat. Itt vázlatra, nem 
teljes leirásra vagyunk kénytelenek szorítkozni. így 
is azonban ez a vázlat é rdemen felüli ju ta lomban 
fog részesülni, hogyha szentünk természetfölötti, szer-
zetesi neveléstudománya és pasztorációja hazánkban, 
szerzetben és azon kívül élő hitsorsosaink részéről, 
többeknek figyelmét magasabb fokban fogja meg-
nyerni, mint eddig történt. 

Mikor Hofbauer atyát a bécsi érsek a jozefi-
nizmus nyomasztó körülményei között, azoknak 
ellenére — lásd a III. rész bevezetését, — teljesen az 
egyház szabadságának szellemében az Orsolya-rendi 
zárda számára lelkiigazgatóvá kinevezte, szentünk 
m á r az aggastyánkorban élt. 62 éves volt. Bécsi lété-
ből öt évet töltött az olasz templom mellett és ott 
bécsi reformáló apostolságának alapvető munká já t 
végezte el. Mindenki felett kimagasló apostoli tekin-
tély ragyogását gyűjtötte ezidő alatt személye és 
neve köré össze, a melynek kihatása felnyúlt, a mint 
Rudolf bíboros főherceggel való találkozásából ki-
tűnik, egész a császári palotába és annak legintimebb 
részeibe. Életének hátralevő záradéka, a mely hét 
évre és néhány hónapra terjedt és a melynek góc-
pont ja egy nőzárdai lelkiigazgatóság igénytelen cella-
lakásába esett, azt mondhatni , zenitje, delelő magas-
lata volt Hofbauer atya életének, a hol szentünk — 
kivált annak vége felé, a mikor lelkileg félig mái-
mennyben lebegett, — a mint m á r fentebb is mon-
dottuk, nem csupán csodaszerű, de valósággal csodás 
Isten-áldottságának bőségszarujából telidesteli m a r -
kokkal hintette el Bécs és Ausztria társadalmára 
Isten lelkeket ujjászülesztő áldásait, a melyekből, 
mikép látni fogjuk, hazánkra is estek gyógyító és 
éltető fénysugarak. 

Vessünk most, Hofbauer atya életének ebben a 
szakában, mindenekelőtt egy futó pillantást szentünk 
magánéletére; azután fog röviden következni az, 
hogyan reformált szentünk az Orsolyák zá rdá jában ; 
végül tüzetesebben fogjuk ma jd Isten segítségével 
ismertetni, milyen munkával és mekkora arányok-
ban gyúrta át lelkileg Hofbauer szent Kelemen atya 
Bécsnek, Ausztria szivének, egész katholikus társa-
dalmát. 

Hofbauer Kelemen Mária atyának azzaf, hogy 
az Orsolya-szüzeknél lelkiigazgató lett, egyszerre két 
lakás ju to t t : egyike ezeknek az olasz templom 
mellett levő eddigi lakás, másika az orsolyák Seiler-
státte-utcai kis bérházában levő új hivatalával j á ró 
szabad lakás, ellátással együtt. Az olasz templom 
melletti lakást szentünk megtartotta, mert az idő-
közben áldozópappá szentelt Sabelli atya, szentünk 
rendi ti tkárja, az olasz templomban kisegítő lelki-
pásztori munkáka t végzett. A Seilerstätte-utcai ház, a 

hová szentünk átköltözött, háromemeletes volt ugyan, 
de oly szűkbordájú, hogy bátran házikónak lehetne 
nevezni. Csak három ablaknyi volt a szélessége, úgy 
hogy minden emeleten csak egy-egy szoba volt és 
mellette egy szobának nevezett zug. Hofbauer atya 
a második emeletet foglalta el, a harmadik emeleten 
Sabelli atyát és később Stark atyát helyezte el, 
a kit Svájcból hivott elő a rendi helytartósághoz, 
hogy így há r man a szerzet szabályaitól megkövetelt 
közös életet megtartsák. Mert szentünk, bár a redem-
toristák rendje Ausztriában elismerve nem volt és 
így polizeiwidrig vala, annál az alapvető keresztény 
elvnél fogva «inkább kell engedelmeskedni Istennek, 
mint az embereknek», állhatatosan megmaradt az ő 
szerzetes rendjében és annak Ausztriában, Német-
országban és Svájcban való meggyökereztetésében 
fáradozott szakadatlanul, mint a bécsi Orsolya-szüzek 
lelkiigazgatója is. Breznay Béla dr. 

Az éhom kérdése a szent áldozásnál. 
Egyik bécsi újságban nemrég azt a hírt olvas-

tuk, hogy a pápa megkönnyíteni akarván a szent 
áldozáshoz való járulást , az éhomra (éhgyomor) vonat-
kozólag új szabályt fog megállapítani. Nevezetesen 
megengedi, hogy a miséző papok és áldozó hivek 
az áldozásuk előtt 6 órával reggelizhessenek. Eszerint 
a pápa azt az időt, meiy az efőtte való esti vacso-
rától az áldozásig eltelt, megrövidítené, s a hosszabb 
bőjtöléssel j á ró nehézségeket enyhíteni akarná. 

Nem tudom, ez a hír való-e, vagy csak hangu-
latkeltés céljából í ródot t ; de olyan tárgyra vonat-
kozik, mely mindenkor nagy aktualitással bír és 
igen gyakorlati kérdés. 

Az eddigi fegyelem szerint az áldozónak éjfél-
től számítva éhonmial ( jejunus) kell a sz. áldozás-
hoz járulnia . Tehát a gyakorlatban pl. a reggeli 7 
órakor áldozó 11—12 óráig, a 8 órakor áldozó 12—13 
óráig tartozott koplalni, mert az emberek átfag 7—8 
órakor este szoktak vacsorálni s reggelig nem esz-
nek. Ezen óraszám a még későbbi áldozásnál 2—3—4 
órával szaporodott. Főleg a miséző pap, kinek 10, 
11, V2I2, 12 órakor kezdődő miséje volt, 14, 15, 16, 
I6V2 óra hosszat böjtölt, ami sokakra nézve felette 
terhes és kellemetlen. E sorok Írójánál rendesen be-
áll a fejfájás, valahányszor 14 órán túl kell koplalnia. 
Ismerek papokat, kik a világért sem vállalkoznak késői 
misézésre, vagy ha erre hivatalból kénytefenek, előbb 
okvetetlenül esznek vagy legalább isznak valamit, mert 
a misén felül még prédikálniok is kell, s esetleg 
gyóntatásban igen elfáradtak ; némelyek pedig cukor-
kák szopogatásával vagy dohányzással igyekeznek a 
nehézséget legyőzni. 

Erre nézve szabadjon e lapban nézetemet nyil-
vánítani, mely egyúttal óhaj is akar lenni, kérelem 
is, azokhoz intézve, kik a római kúriánál befolyást 
gyakorolhatnak. 
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Mindenekelőtt rámutatok a legelső misére és a 
legelső sz. áldozásra. Az evangélisták egyező tanu-
sága szerint az oltáriszentség szerzése az utolsó 
vacsorával kapcsolatosan, jobban mondva a húsvéti 
bárány elköltése után, esteli időben történt. «Coenan-
tibus autem eis, accepit Jesus p a n e m . . . » (Máté 26, 
26) «et manduca t ibus illis accepit Jesus panem» 
(Márk 14, 22). Sz. Lukács pedig a vacsora alkalmát 
említi, de a bor konzekrációjára nézve tüzetesen 
állí t ja: «similiter et calicem, postquam coenavit» 
(22, 20). Az apostolok tehát megáldoztak, pedig nem-
csak nem voltak éhgyomorral, hanem ellenkezőleg 
épen előbb ettek. Ennek a ténynek magyarázatául 
hozhatnak fel, amit akarnak, a dolog így történt, s 
ebből meg lehet állapítani azt, hogy a sz. áldozás 
és az éhom közt semmiféle dogmatikai összefüggés 
nincsen. 

Hogy miképen alakult az egyháznak gyakorlata, 
disciplinája, ez történeti kérdés, melynek kutatásá-
nál és tárgyalásánál hivatkozás történhetik a leg-
különfélébb érvekre és misztikus jelentésekre; azt 
mégis senki sem állíthatja, hogy a sz. áldozás előtt 
való bárminő tar tamú éhomot az oltáriszentség 
dogmája megkövetelné. Bizonyos tehát, hogy az éhom 
tartása egyházi fegyelmi rendelkezés és gyakorlat ; abba 
a kategóriába tartozik, mely szerint a hivek pl. most 
a nyelvökre veszik a sz. ostyát, holott volt idő, mikor 
a pap az áldozó kezébe adta, ez pedig aztán a saját 
szájába vitte a sz. ostyát; vagy a hogyan a hivek 
bor szine alatt is áldoztak, most pedig ez nem tör-
ténik; vagy ahogyan a hivek a sz. ostyát magukkal 
haza is vihették, most pedig ezt nem szabad ten-
niök stb. 

Ismeretesek azok az érvek, melyek az éhom 
mellett felhozatni szoktak. Ezeknek legfőbbike az, 
hogy a sz. áldozásnál a lelki és anyagi táplálék közt 
létező végtelen különbséget, a lelki tápláléknak fel-
séges voltát, az iránta köteles nagy tiszteletet, a testi 
tápláléktól való aznapi előzetes tartózkodással kell 
kifejezni s hogy a megelőző testi étkezésben tiszte-
letlenség rejlik a szentség iránt, s azért ennek, 
mint lelki tápláléknak, kell az elsőséget adni. 

De azt lehetne itt mindjár t felelni: miért kell-
j en a reggeli után áldozó hivőben ily tiszteletlen-
séget feltételezni, s miért kelljen a két táplálék 
óriási különbségének feltüntetése végett olyasvalamit 
parancsolni, a minek megtartása fölötte alkalmatlan 
s nem igen egyeztethető meg azzal a mindenkor fent-
állott, s most csak erősebb hangsúlyozással meg-
újított törekvéssel, hogy a hivek lehetőleg akadály 
nélkül juthassanak oda az Úrnak asztalához. 

Azt hiszem, a jelenlegi pápa, a ki a sz. áldozás 
hozzáférhetőségét megkönnyíteni igyekszik, észrevette 
azt, (vagy észre fogja venni), hogy a sz. áldozásnál 
az éhom kérdése is szerepet visz, tehát az erre 
vonatkozó disciplinaris szabályt is jó lesz revízió 
alá venni. Sőt bizonyos előttem, hogy főleg az utóbbi 

időben megfelelő kérdések intéztettek is Rómához. 
Ama bécsi újságnak hire is valószínűleg innét kelet-
kezhetett. 

De m á r most, ha ez a revizió megtörténik, és 
lia az eddigi bőjtölési kötelezettséget, hogy úgy mond-
j a m : áttörjük, akkor nagyon fontolóra kell venni azt, 
mennyire és mikép változtassunk, hogy egyrészt a 
hivek meg ne botránkozzanak, másrészt, hogy az ú j 
szabály mindenképen megfelelőbb, alkalmas és prak-
tikus legyen. Mert például, ha a bécsi lapnak hire 
igaz, és 6 órai időközről van szó, akkor véleményem 
szerint ezzel a dolgon nem sokat lendítettünk. Annak 
a papnak, aki 9 órakor kezdi a miséjét és így ValO 
órakor áldozik, szabad lenne hajnal i Vs4 órakor 
reggeliznie; a 10 órakor miséző s így V2II órakor 
áldozó hajnal i Vs5 ó r a k o r ; a 11 órakor miséző V26 
órakor, a Vs 12 órai misés 6 órakor, a 12 órai misés 
(mert ilyen is van) órakor ehetnék valamit. 
A mint látjuk, ezen órák egy része olyan időre esik, 
a mikor nemcsak nem szokás reggelizni (némely 
ember igen korán nem is tud), hanem egyátalán nem 
is akad szolgálattevő a házban, a ki a papnak 
reggelit adna, főleg városban ; pedig a késői misék 
épen itt vannak leginkább divatban, és a házbeliek 
sem kelnek itt fel olyan korán, mint faluhelyen. 
Ugyanilyen a helyzet az áldozó hivekre nézve. Ám-
bár ezeknél még egyéb változatok is fordulnak elő. 
Például : elmegy a hivő reggel gyónni hat órakor, s 
u tána áldozni akar. Ha idején hozzájut a gyónás-
hoz, akkor az áldozáson is h a m a r áteshetik, s mond-
juk 7—8 órakor, 12—13 órai bőjtölés u tán megregge-
lizhet. 

Minden későbbi áldozóra nézve az idő még 
jobban kitolódik, az éhség még inkább jelentkezik. 

Nem is igen hangsúlyozom azt a tapasztalatot, 
hogy némely plébános előbb egyáltalán nem miséz, 
míg az összes ott levő gyónókkal nem végezett. 
Ilyen helyeken aztán a mise 7 óra helyett 9—10 
órakor kezdődik ; az áldozni akaró, aki 8 órakor 
szabadulásra spekulált, csak 10—11-re vergődik haza 
s böjtölt az előtte való esti 7 órától 15—16 óra 
hosszat. S ha valaki azt mondaná, hogy ilyen helye-
ken az áldozni akaró otthon előbb egyék reggeli 
4—5 órakor, egyáltalán nem beszélne helyesen, mert 
az a hivő nem tudhatja előre, melyik lesz ma jd 
számára az az óra, melytől visszafelé 6 órát számítva, 
szabadna neki reggelit enni. Igaz, hogy az említett 
papoknak különben is helytelen gyakorlatát meg 
lehetne szüntetni, de ezzel az áldoztatás és éhom 
problémája még mindig megoldatlan maradna , mert 
a misének a rendes időben való megkezdésével, a 
többieknek gyóntatását és áldoztatását mise u tán 
kellene elvégezni. 

Aztán nem juthat -e a hivő abba a kedvező hely-
zetbe, hogy — a mit előre nem látott — reggelijé-
nek elköltése u tán elmehet sz. misére? s nem ébred-
het-e fel benne útközben vagy egy óra leforgása 
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alall az elhatározás: meggyónni és a vágy: mindjár t 
meg is á ldozni? Mi legyen akadály abban, hogy a 
szándéka te l jesedjék? A vallási dogma nem akadály. 
És tiszteletlenség esete sem forog fenn. És a hivő 
nem zavarja össze a testi és lelki táplálék között 
levő nagy különbséget. És az alkalom is igen ked-
vező. Talán nem egyhamar tér vissza. Miért ne egye-
sülhessen az ilyen lélek Krisztussal, ha vágyódik 
u tána és a megfelelő lelki ál lapotban v a n ? Ember 
ne akadályozza meg a hivőt mesterséges theoriákkal, 
képzelt érvekkel. A testi éhom úgy sincs absolute 
semmi összefüggésben a lelkitáplálék vételével. Krisz-
tus testének szinei, a species, úgy sem jönnek táp-
lálék számba. Krisztus teste pedig a lelket táplálja. 
Az a hirdetett hat óra mit akar itt j e l en ten i? Mivel 
lehet megokolni? Talán csak a puszta véletlennel, 
mint mikor az ember az urnából kihúz egy sors-
számot? Vagy az egy átmeneti expediens, hogy ne 
tűnjék fel oly igen az eddigi uzussal való szakítás? 
Vagy elég itt az akaratosság? Vagy a határozatlan 
továbbvergődés, mely nem meri a kérdést gyöke-
resen rendezni? 

Azt tudjuk, hogy hat óra nem függ össze a 
gyomorban végbemenő emésztési processus idejével. 
Az elfogyasztott reggeli, pl. a kávé 2—3 óra múlva 
megemésztődik, s így az illetőre nézve beáll a böjt 
kezdete. Lehetne tehát mondani , hogy egy reggeli 
után 2—3 óra múlva az illető áldozó je junus. Ez 
mindenesetre észszerűbb lenne a hat óránál. 

Nekem azonban az a nézetem, hogy a j e junus 
állapotot az egész áldozási gyakorlatból ki kellene 
kapcsolni. Mert ha inkább bele lehetne is nyugodni 
2 - 3 órai időközbe, — a mit lehetne némileg a reg-
geli könnyebb és kevesebb tápláléknak megemész-
tési tartalmával megokolni, mégis több tekintetből 
célszerűnek tar tanám annak kimondását , hogy a 
misézők és az áldozók egyházi törvény által nem 
köteleztetnek többé az éhom megtartására, hanem 
az illetőknek magán buzgalmára hagyatik, miképen 
akarnak cselekedni. Es ezt a változtatást azért látja 
jónak az egyház, mivel feltétlenül m e g a k a r j a könnyí-
teni a gyakori, sőt mindennapi szent áldozást, s ezen 
cél elérése végett mindent el akar az útból távolítani, 
a mi a misézőkre és hívekre nagyobb áldozatot és 
kellemetlenséget ró, de a mit a dogma nem kö-
vetel. 

Ezen állásfoglalást a következőkkel okolom meg. 
Az éhom követelése bizonyos körülmények közt 

túlságos szigorúnak mondható. Az emberek rendesen 
7—8 órakor este (vagy még előbb) vacsorálnak. 
Manapság, mikor az emberi szervezet többnyire 
gyenge, mely nem képes nagyobb koplalásra, úgy 
hogy az egyház a böjti fegyelem ú jabb enyhítésénél 
is erre hivatkozott ; mikor az emberek nagy része 
gyomorbajos, a mi főleg este nem enged bővebb 
táplálkozást, és ez böjti napokon amúgy sincs meg-
engedve, s így a reggelit alig vár ják már, s való-

ságos rettegéssel veszik az áldozni készülők a rá juk 
váró koplalást, főleg a gyermekek: a reggeli kopla-
lást, ennek esetleg bizonytalan időre való kitolását, 
túlságos megterhelésnek tartom. A házi rend is azt 
hozza magával, hogy a családtagok együtt reggeliz-
zenek, nehogy mindenkinek külön kelljen a regge-
lijét fe ladni ; ezt a rendet pedig, ha évenkint egyszer-
kétszer megzavarja is az egyes tagok áldozása, igen 
gyakran, sőt naponkint megzavarni s ezt tanácsolni, 
nem mondha tó okos dolognak. Ha az egyház azon 
óhajtása, hogy a gyakori vagy mindennapi áldozás 
az életbe átmegy — így szól a theoria, — akkor 
ma jd a gyónások is tömegesebbek lesznek, s ezáltal 
a hivek áldozása is mindig később történik. Aztán 
vannak hivatalnokok, szolgálattevők, munkások, kik 
például a Mária-kongregációk tagjai levén, a gya-
kori sz. áldozásra haj landók, hazulról eltávozva, 
misét hallgatnak, ezalatt megáldoznak, onnét a hiva-
tásukra m e n n e k : ezektől nem lehet azt kívánni, 
hogy ismét esetleg távolra, haza menjenek reggelizni ; 
azt meg annál kevésbbé, hogy reggelire valami kávé-
házhoz szokjanak. Az sem gyakorlati tanács, hogy 
az ilyenek a zsebjükben vigyenek magukkal kiflit, 
kenyeret, s költsék el űtközben vagy a hivataluk-
ban, talán a templomban. Főleg városhelyen a gya-
kori áldozóktól azt kívánni, hogy kora reggel vagy 
ha jna lban keljenek fel, szintén nem lehet és nem is 
szabad, egészségi, családi vagy egyéb tekintetekből, 
mert az egyháznak nem lehet szándéka a sz. áldo-
zást túlságos szigorú önmegtagadási kötelességek-
kel megnehezíteni, s a kényelmesebb, gyengébb 
híveket elriasztani. 

Az is feleslegesnek látszik, hogy a reggeli kérdése 
miatt a hívőnek, ha reggel vagy utóbb a szent misén 
jelen van, ne lehessen az ott feltámadt vágyát a szent-
ség után kielégítenie s esetleg az épen nagyobb szám-
ban áldozók csapatához ne szabadjon hozzászegődnie, 
ha egyébként a többi feltételek megvannak. A gyer-
mekek kínzása a koplaltatás által szintén túlszigo-
rúnak mondható, aminthogy igen gyakori eset az, 
hogy a gyermekek rosszul lesznek, el kell a templom-
ból távozniok, másnap áldozniok, esetleg ú j ra meg-
gyónniok. 

Az én radikálisnak látszó megoldási módozatom 
mellett az egyház fegyelmi intézkedése gyakorlatilag 
teljesen kivihető és nem kellene kivételekkel a hívőket 
zavarni, vagy esetleg a gyakorlati alkalmazást és k ibú-
vókat egyes-egyes ú. n. moralistákra ráhagyni. Mert 
ha például 5—6 órát szabna az egyház irányadásra, 
egész bizonyosra veszem, hogy különféle magyaráza-
tok fognak keletkezni. Vitázni fognak arról, hogy a 
visszafelé számításnál a szent mise kezdetét kell-e 
venni, vagy az áldozás momentumát ? Szó lesz arról, 
mi történjék avval az áldozni akaróval, a ki reggeli 
8 órára számította ki az áldozást, nem evett reggelit, 
de mikor a templomba ért, ott a körülményekből 
következtette, hogy 10 órára sem kerül rá a sor, 
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addigra pedig megfájdul a feje vagy alél a gyomra 
s tb? Disputant ma jd theologi, hogy utóbbi esetben 
nem szabadna-e talán valami kis ennivalót a tem-
plomba elvinni, ott egy kis zsemlyét (hány unciát ?) 
megenni, cukorkát szopogatni, vizet i nn i ? Majd fel-
újul ismét a régi vita arról, hogy a miséző papnak 
szabad-e a koplalásnak enyhítésére dohányozni, tobá-
kolni, cukrot enni, egy-két korty bort, sört vagy vizet 
inni, úgy mint az egyházi böjtnél a moralisták, rész-
ben önkényűleg, százféle különböztetéseket tettek, 
szigorítottak vagy tágítottak? 

Mert eddig is ebben a dologban igen furcsa néze-
tek uralkodtak. A misézés előtt reggelit enni halálos 
bűn számba ment, nagy tiszteletlenséget láttak benne 
az oltáriszentség i ránt ; de a dohányzást, tobákolást 
megengedettnek hirdették, pedig ez is van akkora, 
ha nem nagyobb, illetlenség. Egy nagy úr, például 
a király elé senki sem merne úgy menni, hogy a 
száján, orrán a dohány és tobák szaga áradjon k i ; 
az oltárhoz pedig eddig is úgy jöttek a mancipia 
herbae nicotianae, nem is az egyháznak, hanem egyes 
moralista szőrszálhasogatóknak kegyelméből. 

Mindezen kérdések és részletek az én megoldási 
módozatommal feleslegesekké tétetnének. 

A j e junus állapot az áldozásra való testi elő-
készület, ezt tehát épúgy a hivek tetszésére le-
hetne bizni, esetleg csak tanácsot adni, mint például 
mikép öltözzenek, tiszta külsővel, a gyermekek eset-
leg fehérruhával, koszorúval, gyertyával stb. je lenje-
nek meg. 

Aztán a megoldásnál nagy súlyt helyezek arra, 
hogy lia m á r á t tör jük az éhomra vonatkozó eddigi 
fegyelmet, az úgy történjék, hogy igazán megoldás 
legyen. Legalább annak egyenértékeid, hogy a hívek-
nek egy részében a változtatás megütközést szül, 
olyasvalamit adjunk, ami mellett ki legyenek zárva 
az ú jabb divergenciák, kivételek és anomaliák. Ugy 
látom a kérdést, hogy bizonyos koplalási órák meg-
állapítása csak félrendszabály lenne. A misézők és 
áldozók egy jó nagy, talán legnagyobb részére irre-
veláns intézkedést tennénk és csak kevesen élveznék 
a könnyítés előnyeit. Holott az én megoldási módo-
zatom gyökeres; és ha már a hivek előtt a változta-
tást ismertetem, tudok felhozni mellette több okot, 
mint tudnék az eddigi gyakorlat, vagy a netaláni (i 
órai koplalási idő mellett. 

És e megoldásnak az az előnye is meglenne, hogy 
nem kellene azon m á r többet enyhítőleg módosítani, 
ha az idők folyamán még esetleg azt a gyakorlatot 
is életbe kellene léptetni, hogy a szentmisék a nap-
nak bármely alkalmas ó rá jában megtarthatók legye-
nek. Mert ez épen nincs kizárva. Dogmatice épen 
nincs, de a prakt ikus hitélet szempontjából igen elő-
nyösnek Ítélhetik a jövő nemzedékek azt, hogy vasár-
és ünnepnapon legalább, amikor a hivek egy jó része 
csak délután mehet templomba, délután is a szent-
misén jelen lehessen s esetleg áldozását is végezhesse. 

Nagyobb helyeken, városokban erre m á r is szükség 
lenne ; s ha most még mosolyognak az ilyen eszme 
fölött, jöhet idő, mikor ezt fogják természetes dolog-
nak találni. 

A keresztáldozat délután, az első szentmise este 
tör tént ; van most is éjféli, éjjeli, ha jnal i mise s ezek 
egyike sem volt és nincs összekötve a koplalás kér-
désével. 

Legjobb lenne tehát ezt a kérdést egészen kikap-
csolni ; s hozzáteszem, hogy a 2—3 órai idő megálla-
pítása legalább gyakorlatibb, de a 0 órai expediens 
mellett ott lennénk, ahol voltunk. P. R. 

Társadalmi patológia. (in.) 
Érdekösszeütközés, létért való küzdelem, tisztes-

séges verseny Lilienfeld szerint is szükséges, nélküle 
halott lenne a társadalom, ámde az organicista rend-
szer értelmében ezeknek nem szabad kivetkőzniök 
organikus jellegükből, melynek elve: a vitális ténye-
zőknek fokozatos és rendszeres átalakulása azoknak 
megbénítása vagy épen elpusztítása nélkül. «Une 
société sans conflits d'intérêts, sans concurrence 
dans la production, sans lutte pour l'existence, se-
rait une société vouée à la m o r t ; mais l 'opposition 
des intérêts, la concurrence et la lutte ne doivent 
jamais perdre leur caractère organique dont le pr in-
cipe repose dans une t ransformation continue et 
systématique des facteurs vitaux sans les détruire et 
m ê m e sans affaiblir leur action.» (99. 1.) 

A gazdasági szférának főnyavalyái szoktak lenni 
a külső és belső parazitizmus. Vagy valamely külső 
hatalom szivja az ország életerejét vagy a nemzet-
testnek egy bizonyos része hízik a többiek rovására. 
Betegség származik minden eltávolodásból, melyet 
magának a társadalom az imént vázolt haladásos 
törvénytől megenged. Ha lanyha a vérkeringés, 
vagyis a javaknak termelése és cseréje, ha egyenlőt-
lenül oszlanak meg a termelt értékek, ha túlsúlyra 
vergődik a negativ és semleges értékeknek fogyasz-
tása : a társadalom rák mód já ra visszafelé halad, el-
fajul, beteg lesz. 

A fiziológiai monizmus, a társadalom életére 
alkalmazva, még csak nagy általánosságokban mozog, 
eléggé élvezhető, sőt hasznavehető. Ám a részletkér-
désekben kitűnik az egész rendszernek erőszakolt 
volta s önkéntelenül eszünkbe jut, hogy «ne quid 
nimis!» A metafora metafora marad. Ha módjával 
élünk vele, igen kellemes szolgálatot tesz, de a vég-
letekig facsarva, eltorzul és émelyit. 

Hogy ezt a tényt kissé illusztráljuk, nézzük meg, 
hogyan kínlódik Lilienfeld a pénz és a hitel kér-
déseivel. A társadalmi idegrendszer — úgymond — 
energiákat vetít a sej trendszerre. Ezen energiáknak 
egységesítő ha j lamuk van s a gazdasági téren egysé-
ges mértéket igyekeznek létrehozni. Az értelmi szfé-
rában az irás képezi a társadalmi idegzetnek refle-
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xét, az esztétikai téren a művészi értékkel biró tár-
gyak, a gazdaságban a pénz. Az egyes ember testé-
ben közvetlenül működik az idegzet, mert mechanikai 
módon összeforr a sejtszövetekkel. Ám a társadalom 
teste elasztikusabb, a részecskéknek összefüggése la-
zább. Ez teszi szükségessé, hogy legyen közvetítő az 
idegzet és a sejtállomány között s eme közvetítőnek 
szerepét a pénz tölti be. Ép oly fontos szex-epe van 
a társadalom életében, folytatja Lilienfeld, a hitelnek 
is. A hitellel rokon jelenséget az egyes ember testé-
ben is ta lá lunk: a szív vérét adja az agynak és 
ennek fejében viszontszolgálatokat vár tőle. Ezen 
hitelezés nélkül nem élhetne az ember, a mint hitel 
nélkül megmerevednék az egész társadalom. A tár-
sadalom életében jelentkező zavarokat az egységesítő 
elem : a pénz és a hitel érzi meg leghamarább. 
A börze a társadalmi ál lapotoknak valóságos baro-
métere. Az idegbajoknak minden nemét azonnal 
visszatükrözteti. Jó szolgálatokat is tesz a börze, a 
miért is a kormánynak egyrészt éber szemmel kell 
kisérnie működését, másrészt óvakodnia kell attól, 
hogy a rendszabályozásban ne tegyen többet a szük-
ségesnél és hasznosnál. 

Az ingatlan bir tokoknak fölosztása akkor mond-
ható egészségesnek, ha a nagy és a kis birtok mellett 
ott áll a középbirtokosoknak erős sorfala. Akármelyik-
nek túltengése végzetes zavarokat idézhet elő ; Rómát 
a la t i fundiumok tették tönkre. A földbirtok eladósodása 
a gazdasági szférának rákfenéje. 

Az iparra vonatkozólag körülbelül ugyanazt kell 
mondanunk . A nagy-, közép- és kisüzemnek ha rmó-
niája jelenti azt a kívánatos állapotot, a mely után 
mindenüt t törekedni kellene. A nagyipar, ha korlát-
lanul tért hódít és túlteng, benső parazitává válik, 
mely mérges anyagokat választ ki a társadalom tes-
tében. Ez a méreg : a proletárkérdés. Helyes dolgot 
mivel Lilienfeld, mikor itt arra figyelmeztet, hogy a 
proletárkérdés az állami élet összességének csak ki-
csiny része. Az organicista iskola tényleg alkalmas 
arra, hogy ezt a tényt szembeszökő módon szemünk 
elé állítsa. A munkáskérdésnek, t. i. mint társadalmi 
nyavalyának, a gazdasági szférában van a fészke, 
m á r pedig látjuk, hogy a társadalom élete nem me-
rül ki az ökonómiában. Sőt még itt is az ipari ág 
az a közelebbi tér, melyen a proletárkérdéssel egybe-
kötött zavarok lejátszódnak. A munkásvezérek agili-
tásának és a társadalom érzékenységének kell tulaj-
donítani, hogy ez a kérdés úgyszólván minden más 
problémát háttérbe szorít. A társadalom nem té-
veszti szem elől, hogy egyéb orvosolni való is akad 
bőven, de hát természetünkhöz tartozik, hogy szi-
vünkkel odafordulunk, a honnét a legtöbb jajszó 
hallatszik. 

Teljesen egyek vagyunk Lilienfeldékkel abban 
is, hogy a magasabb bérek magukban véve nem 
emelik a munkásosztálynak életnívóját. Ha a bérek-
kel együtt nem növekszik a munkásságnak erköl-

csössége is, akkor a béremelkedésnek eredménye a 
legtöbb esetben az, hogy a munkás több negativ ér-
téket fogyaszt, kicsapongóvá, mértékietlenné és pa-
zarlóvá válik. Lilienfeldék tehát azok közé tartoznak, 
a kik a munkáskérdésben nemcsak kenyérkérdést, 
hanem erkölcsi problémát is látnak. Dehát mikor 
az urak, a tőkések mind epikureisták és ázsiai ké-
nyelemben élnek! Vájjon a munkások mit sem 
élvezhetnek? Élvezzen a munkás is — mondják 
Lilienfeldék — de ne az erkölcs és a higiéné ellen. 
Legyen mód jukban emberhez méltó módon meg-
fűszerezni egyhangú életüket, de ne úgy, hogy e fű-
szer romlásukat okozza. Az erőszakos bérharcok 
sokszor a vállalkozó kedv apadását, a nemzet gyön-
gülését okozzák; a sztrájk-őrület pedig oly átok, 
mely nemcsak a társadalom egészét, hanem a sztráj-
koló munkásságot is sújt ja. 

Említettük m á r azt a Virchow-féle elvet, mely 
szerint a sej trendszerben háromféle módon támad-
hatnak kóros állapotok. A sejtek bizonyos csoportja 
t. i. aberrálhat helyre nézve, időre nézve és az akció 
erejére nézve, mely az adott viszonyokhoz képest 
túlkicsiny vagy túlnagy lehet. A gazdasági életben 
sűrűn szokott föllépni a heterotopia, heterochronia 
vagy a heterometria baja. A termelés lehet arány-
talanul gyors vag}' lassú (heterochronia); a javak 
helytelenül osztódnak meg a nemzettestben (hetero-
topia); a termelés a szükségletekhez képest lehet 
túlbő vagy koldus (heterometria). 

A gazdasági élet evolúciós törvénye, dióhéjban, 
mint már hallottuk, ez : gyarapodás a vagyonban és 
a gazdasági szabadságban. E kettőnek harmóniá ja 
jelenti az egészséges állapotot. A ki eme harmóniá t 
széthangolná, veszedelembe sodorná a társadalmat. 
A szabadságnak túltengése ugyanis, a gazdasági in-
dividualizmus vagy liberalizmus megszabadít ja zabo-
lájától az öldöklő versenyt és t rónra emeli az amora-
lizmust. Az organicista iskola pedig szolidaritást 
akar s az erkölcsi elveknek ura lmát óhaj t ja . Lilien-
feld tehát össze akar ja forrasztani a maga fiziológiai 
álláspontját a keresztény erkölcsi fölfogással. E ket-
tőnek egyesítése azonban miszerintünk csak úgy 
lenne lehetséges, ha az organicista iskola «cum 
grano salis», nem pedig tragikusan venné azt a ha-
sonlatosságot, a mely a társadalmi és az állati orga-
nizmus között fölfedezhető. Mindenesetre rokonszen-
ves jelenség, hogy Lilienfeldék undorodnak az amo-
ralizmustól s az egész társadalmi életet a keresztény 
szeretet melegével igyekeznek telíteni : «Mais la 
science sociale de l 'avenir — így hangzanak idevágó 
elvi kijelentései — qui reconnaî t ra la société en sa 
qualité d 'organisme réel, proclamera, à côté du pr in-
cipe d'individualisme, celui de solidarité, et celui —- ci 
est un principe éthique par sa nature même. A me-
sure que le pr incipe de solidarité at teindra des ré-
gions plus élevées, il y entraînera le pr incipe d'in-
dividualisme lui — même et l 'un et l 'autre, dans cette 
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évolution progressive, se satureront mutuel lement 
du principe idéal de toute société humaine , de la 
charité chrétienne. C'est donc dans cette direction 
que doit marcher toute concurrence économique, 
c'est vers but que doit tendre la lutte pour l'exis-
tence des membres de la société. Toute autre direc-
tion impliquerai t une marche rétrograde, une con-
currence à rebours, une lutte improductive et rui-
neuse autant pour les énergies vitales concentrées 
dans le système nerveux social, que pour les valeurs 
représentées par la substance sociale intercellulaire.)) 
(127. 1.) 

Épen ellenkező i rányban térne el a haladás tör-
vényétől a társadalom, hogyha a szabadság rovására 
vagy annak teljes föladásával egyedül a vagyonbeli 
gazdagságot tűzné ki főcéljául. Ez az az ut, a mely-
nek vége a szocializmus. A vörös rémnek azt kiált ja 
oda az organicista iskola : Apage Satanas ! Lilienfeldék 
sem kaszárnyáért, sem fegyházért lelkesedni nem 
tudnak. Különben azt a szocializmust, mely a ter-
melőjavakat közösekké akar ja tenni s melynek a 
szabadság Hekuba, megvalósíthatatlan utópiának te-
kintik. Marxnak vagyonfölosztási tervei Lilienfeld 
szemében «álmok és ködös képzeletek.» «Toutes ces 
doctrines et ces projets ne sont que des rêves et des 
fantaisies nébuleuses.» (131. 1.) 

A társadalmi visszásságoknak és aránytalansá-
goknak lehetőleg meg kell szünniök — mondja 
Lilienfeld — ám a mai szociális kérdés orvosainak 
mélyebbre kell nyulniok. Szerző itt is azonosítja 
magát a keresztény állásponttal. A mint t. i. a ke-
resztény társadalomtudomány az egyénnek erkölcsi 
megújhodását sürgeti mindenekelőtt , úgy Lilienfeldék 
is a társadalmi cellulának, az egyes embernek ve-
lőig menő megjavulását tekintik társadalmi rege-
nerációnk «conditio sine qua non»-jának. «L'in-
dividu — így szól e fontos hely —• étant l 'élement 
pr imaire de toute vie sociale, étant la source où 
toute communauté puise ses énergies vitales, ce 
n'est qu'en élevant le niveau physique, moral et in-
tellectuel de l'individu qu'il sera possible d'amélio-
rez le sort de la masse populaire. La pathologie so-
ciale étant, à l'égal de la médicine moderne, une 
pathologie de préférence cellulaire, se place au même 
point de vue. Elle est d'accord sous ce rapport avec 
le christianisme qui, de même, se fonde avant tout 
sur la régénération morale de l'individu.» (131. 1.) 

Jehlicska Ferenc dr. 

iházi B u d a p e s t , okt . 5. Mimikrin át nagyhatalom ujjá-
, szervezőjévé. Láttuk idősb Andrássy Gyula grófot, amint 

. keresztül kellett mennie mimikriben. Most lássuk őt ha-
ií/Jíí. t a i m a S j uralkodásra termett szellemének egész nagysá-

gában, amint egy katasztrófába került nagyhatalmat 
rendbehoz és talpraállít.Ez utóbbi tevékenységének kidom-
borítása nélkül Andrássy alakja nem volna sem teljes, 

sem természetes. Egy pillanatnyi mimikriben hagyni az 
ő emlékét részünkről, nem volna igazságos eljárás. És 
a feladat etliikai és kultúrtörténeti részének is csak akkor 
felelünk itt meg, lia a történeti Andrássyt most, hogy 
életének bolygatása az akadémiai életrajz kiadásával 
napirendre került, egész nagyságában vizsgálódásunk tár-
gyává tesszük. 

Ha valaki egy napilap mai számának vezető cik-
kelyébe betekint, majdnem azt kell hinnie, hogy ha nem 
a világ vége, Magyarországnak a vége bizonyára küszö-
bön áll. «Ezer sebből vérzik a nemzet» stb. Ilyen s ha-
sonló ijesztő frázisok járják be az országot széltében-
hosszában. Hogy kerültünk ilyen helyzetbe ? Hiszen Deák 
és Andrássy olyan kiegyezést csináltak, a békés fejlő-
désnek olyan ütját alapozták meg, hogy annak bölcse-
ségére, bölcs kiszámítottságára az egész világ csodál-
kozni járt. Mi történt ? Hol és mi tekintetben romlott 
meg az a nem gépezet, hanem új életszervezet, melyet 
Deák és Andrássy a Habsburgok népeinek állami és nem-
zetközi életének kifejlesztése számára kigondolt és mű-
ködésbe hozott ? 

A Habsburgok nemcsak megszokták azt, de rá is 
szolgáltak arra, hogy az államok koncertjében nagyha-
talom élén álljanak. 1866-ban két, nemzeti alapon elő-
törtető hatalom úgy kereszttűzbe fogta a császári, köz-
pontosító abszolutizmusra épített Ausztriát, azt, aminek 
Andrássy Gyula gróf 1857-ben, az ő rákényszerített mi-
mikrijében örök hűséget volt kénytelen fogadni, hogy a 
Geschichtsbaumeisterei-nek alkotása, a Magyarországra is 
minden áron kiterjeszkedni akaró osztrák császárság, 
tetőtől-talpig keresztül volt lövöldözve s azzal fenye-
getett, hogy összeomolván az épület részei, a szomszéd 
államok prédájává leszen. 

Ebben a válságos pillanatban szállta meg a Habs-
burgok fejét az az egészséges gondolat, hogy országainak 
állami életét nem önkényi hanem történeti alapon fogja 
újjászervezni, mert belátta, hogy csak ezen az alapon 
lehet a legkülönfélébb népeknek és országoknak conglo-
meratumában életet fenntartani. Első lépés az újjászer-
vezés útján más nem lehet, mint Magyarország megbé-
kítése, a magyar alkotmányos élet visszaállítása s annak 
tetejébe a koronázott magyar történeti királyság életbe-
léptetése. S ez meg is történt. S ebben az osztrák csá-
szárnak, mint Magyarország királyának, megbecsülhe-
tetlen szolgálatokat tett Deák Ferenc. 

Ámde nem elég volt csak Magyarországot megbé-
kíteni, a nagyhatalmi állásnak többi alkotó részeit vagyis 
az ú. n. örökös tartományok állami életét is ki kellett a 
császári abszolutizmus egyptomi fogságából az alkot-
mányos élet mezeire vezérelni, azután pedig a két állami 
szövetséget mint egységes, új, alkotmányos nagyhatalmat 
bele kellett illeszteni az európai nagyhatalmak kon-
certjébe, mint számot tevő coeíficienst, mint súllyal 
bíró tényezőt. Ezt az utóbbi szolgálatot a Habsburgok-
nak és az ő nagyhatalmi állásuknak id. Andrássy Gyula 
gróf tette meg oly impozáns szellemi fensőbbséggel és 
erővel, hogy annak a maga mellett urat nem tűrő 
Bismarck sorban deferált, néha meg is hódolt. 

Hogyan van az mostan, hogy a még Bismarcknak 
is imponáló dualizmuson itt is, ott is repedések mutat-
koznak s újból a Geschichtsbaumeisterei történetietlen 
abszolút császárság kezd elnyelni mindent. 
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Ennek két főokát lehet adni. 
Első Magyarországnak, a hegemóniával rendelkező 

magyarságnak vigyázatlansága, ébertelensége, mulasztása. 
Hagyta a császári önkényt, sőt párloskodásból segítette 
is az abszolút császárságot még a világos törvényekbe 
is bevonulni. 

Második oka a Habsburgok monarchiájában a tör-
téneti alap megrendülésének az a világraszóló fejlődése, 
melyen az Európa derekát birtokló németség átment. 
Célul a módnélkül felszaporodott és meggyarapodott né-
metség maga elé a világuralmat tűzte ki. Hogy ezt a 
célt elérje, minden németben meggyökeresedett az a vé-
lemény — most már meggyőződés — hogy egy német 
impérium a világuralom kivivására és fenntartására nem 
elég, kettőre van szükség s a másodikat a Habsburgok 
alapítják meg, miután tőlük az elsőt a Hohenzollernek 
elfoglalták. Az egymást támogató két német impérium 
nem történeti lényiség, hanem germán Geschichtsbau-
meisterei. Ez fenyegeti a Deák és Andrássytól felállított 
jogtörténeti folytonosságot, ez ostromolja a dualizmust. 
Ezért várnak reánk nemzeti létünk fenntartásáért súlyos, 
nehéz harcok. 

Orvosság csak kettő van. Első a nem német és nem 
magyar népnek kijózanodása abból a véleményből, hogy 
ők Magyarország ellen küzdve nem maguk alatt vágják 
a fát. Második: meggyőzése a Habsburgoknak arról, hogy 
az ő hivatásuk nem egyoldalú, puszta pángermán hi-
vatás, hanem egyetemesebb, nagyobb : első sorban saját 
népeinek békés állami élete és fejlődése történeti alapon, 
azután az európai békés haladás jogrendjének őrzése, 
biztosítása. 

Ez az ethika és a kulturtörténelem hamisítatlan, 
egészséges törvénye. 

* 

R ó m a . A zsidó római polgármester gyalázó beszéde 
még mindig napirenden van. Nem isfogonnnan egy-
hamar lekerülni. Jellemző a dologban az, hogy védeni, 
határozottan és elszántan, tulajdonképpen egyetlen egy 
lap sem meri. Az «Osservatore Romano» ismételten foglal-
kozik az esettel és megállapítja, hogy Nathan beszéde 
mindenütt visszataszító visszhangban részesült, és pedig 
nem csupán katholikus körökben. 

«Mindenki, írja a nevezett lap, azt kérdi magától, 
szabad-e annak, ki az ismeretes választási fogásokkal 
jutott Róma város vezetésének a jogához, büntetlenül oly 
gyalázatosén beszélni a pápáról és az egyházról, ahogy 
közhivatalnok protestáns vagy schismatikus országban 
a száját sem merné kinyitni.» Ugyané lap figyelmeztet 
arra, hogy volt idö, mikor Róma egyik polgármestere 
hivatalát veszítette csak azért, mert a pápának egy em-
lékezetes nap alkalmából gratulált. Azután így követ-
keztet: «Rómának tudnia és látnia kell, miképp lehet 
falai között hivatalosan, nyilvánosan, büntetlenül gya-
lázni az egyházat és a pápát. Nekünk ennélfogva kétség-
telen jogunk követelni a kormánytól, hogy teljesítse kö-
telességét aziránt, hogy a város legfőbb hivatalnoka 
magának ne tartsa megengedettnek, ami másoknak tilos, 
midőn ezenfelül a polgári műveltség legelemibb elveit, 
hivatalának és a városnak méltóságát s végül a büntető-
törvénykönyv rendeleteit kutyába se veszi.» Nincs ki-
zárva a lehetőség, hogy az apostoli szentszék alkalmas-
nak mutatkozó ünnepélyes alakban fog tiltakozni a gya-

lázások ellen. Az már most a napnál világosabb, hogy 
az «antiklerikális» elemek hová, mire törekszenek. 
A cél az, hogy Olaszország megalakulásának félszázados 
évfordulóját egyházellenes agitációk és propagandákra 
használják fel, amire Nathan beszéde jeladás akar ma-
radni. Katholikus jogászkörökben az a vélemény lép 
előtérbe, hogy Nathan beleütközött a garancia-törvény 
2. cikkelyébe. Igaz, hogy evvel a sérelemmel nem lehet 
sokra menni. A kormány Fani igazságügyminiszter ajkai-
val máris hírül adta, hogy neki is úgy látszik, Nathan 
beszéde csakugyan beleütközött a garancia-törvénybe ; 
hanem hát ő, a kormány, csak akkor tehet valamit, ha 
a szentszék panasszal lép fel és fordul hozzá. Vagyis 
más szavakkal : a szentszéknek előbb el kell ismernie a 
dolgok jelen állapotát, akkor aztán majd meglátjuk, lehet-e 
valamit csinálni. Ehhez azonban az apostoli szentszék 
nem fog hozzájárulni és így a kormánynak fifikája nem 
fog célt érni. Hogy az ügy a parlament megnyitása után 
szóba fog kerülni, kétségtelen. A katholikus képviselők 
bizonyára gondoskodni fognak interpellációról. Olasz-
ország aktív katholikusai máris tiltatozó nyilatkozatokhoz 
nyúltak és a szövetség 5 csoportja ülésbe gyűlt össze. 
Tekintve az egész ügyállást, nincs kizárva lehetősége 
annak, hogy az antiklerikálisok ismét ellentüntetésekhez 
fognak nyúlni. Igy ebből a dologból esetleg, úgy mint 
néhány év előtt, komoly helyzet fejődhetik ki. A pápa 
most már köztudomás szerint Rospighi bíboros püspöki 
helytartójához levelet intézett, amelyben ezt olvashatni : 
«Rendkívül súlyos körülmény kényszerít bennünket, hogy 
ma önhöz szóljunk és önnek lelkünk mély fájdalmát ki-
fejezzük. Két nap előtt egy közhivatalnok, megbízásból 
kifolyólag nem elégedve azzal, hogy figyelmeztetett év-
fordulójára annak a napnak, melyen a pápai fejedelemség 
szent jogait lábbal tiporták, nagy hangon gúnyt és gyalá-
zatot árasztott szét a katholikus hit tanai, Krisztus földi 
helytartója és az egyház ellen. Midőn annak a Rómának 
nevében beszélt, amelynek a pápa tiszteletel teljes, békés 
otthonának kellene lennie, egyenesen nekitámad ami lelki 
hatalmunknak és apostoli hivatásunk cselekedeteit bün-
tetlenül nyilvános megvetésnek tette ki. A Krisztus 
Urunktól szent Péter és az ő utódaira bizott eme kül-
detés merész letagadásával kapcsolatosan istenkáromló 
gondolatok és szavak is kerültek napfényre, és nyilvá-
nosan felvonultak az egyház isteni lényisége, dogmáinak 
igazsága, zsinatainak tekintélye ellen. Minthogy az 
egyház elleni gyűlölet kapcsolatos szokott lenni a ke-
resztény intézmények megnyilatkozásának gyűlöletével, 
nem rettentek vissza attól a gonosz, társadalomellenes 
eltökéléstől sem,hogy a vallásosnépérzelmét ismegsértsék. 
Istentelen, alaptalan és istenkáromló nyilatkozatoknak 
eme halmazatával szemben nem mulaszthatjuk el, hogy 
mély felháborodásunk és tiltakozásunknak nyilvánosságot 
adjunk, Ön útján, bibornok úr, egyúttal figyelmeztetjük 
római fiainkat azokra a szakadatlan és egyre hevesebb 
gyalázásokra, amelyeket hivatalos hatóságok a pápa 
székhelyén intéznek a katholikus vallás ellen. Ez a fáj-
dalmas lény bizonyára nem fogja kikerülni az egész 
katholikus világ megsértett híveinek a figyelmét sem. 
Minden bizonnyal ők is egyesülni fognak római hű 
fiainkkal hő imára a Mindenhatóhoz, hogy isteni jegye-
sének az egyháznak védelmére keljen, amelyet ők mél-
tatlanul egyre mérgesebb rágalmak s folyton hevesebb 
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támadások céltáblájává tesznek büntetlen vakmerőséggel 
az ő ellenségei. Reméljük, hogy az örök város becsületére 
a tűrhetetlen támadások nem fognak ismétlődni és önre, 
bibornok úr, különös hajlandóságunk jeléül apostoli 
áldásunkat adjuk». 

—y —la. 

T h e C a t h o l i c social y e a r b o o k f o r 1910. Lon-
don. Catholic t ru Hi society. 6 d. 

Londonban a vestminsteri kathedrálissal szemközt 
van a Catholic truth society könyvesboltja. A hatalmas 
tornyú székesegyház tövében meghúzódó kereskedés a 
csendes utcában magára vonja minden járókelő figyel-
mét, érdeklődését. Szemlélve a kirakatot, ott láttam a 
lenti munkát, melyet megvásároltam, úgy gondolva, 
hogy ismertetésével a «Religio» olvasóinak kedves szol-
gálatot teszek. 

Az angol katholikusok katholikus szociális tevékeny-
sége minket is érdekel. Érdekel, mert ők is ugyanazon 
anyaszentegyház tagjai, érdekel, mert igazán kíváncsi az 
ember, hogy az anglikánok nagy tengerében miként 
dolgozik az alig másfél milliót számláló katholicizmus ? 
Az angol katholikusok, a kik századokon át önvédelmi 
harcot folytatlak, kath. szociális tevékenységre csak né-
hány év óta vethették magukat. Azért az angolok kath. 
egyletei, organumai, szervei új keletűek. Megérzik raj-
tuk az újság illata. Máskülönben a szervezés, a csopor-
tosítás az egész vonalon angol komolysággal, előrelá-
tással történik. 

A fenti könyv, mely beszámol egyes egyletek mun-
kájáról, alapításáról, bepillantást enged abba a kohóba, 
a hol a vezetőség lázasan, tudatosan dolgozik. Előtte 
van a minta, a forma, mely után készíti szervezeteit. 
És a minta — német. Az a nemzet, melytől az angol 
legjobban félti hegemóniáját, adja az irányt a kath. 
szervezkedés terén. Pl. a The catholic social guild egé-
szen a német Volksverein mintájára készül. Egyes ki-
adványai a Volksverein kiadványainak fordításai. Van 
azonban angol eredetű is. A nők ligája, a munkásegy-
letek, a kath. sajtót terjesztő társaság, az ifjúsági egy-
let stb. szervezete hasonló a mienkhez. 

A munka a 117—130. oldalon beszámol az 1909. évi 
szociális eredményekről. A törvényhozás három üdvös 
törvényt létesített. Az első The Trade Board Act, a lét-
minimum rendezése, melyért a Liga 3 éven át küzdött ; 
a második The labour échangé Act, a munkanélküli 
munkások elhelyezéséről gondoskodó intézmény felállí-
tása, a harmadik a The houssing and town planning 
Act közegészségügyi törvény. A mű a szegény ügynek, 
mely Angliának 20 millió fontjába kerül, a szocializmus-
nak, a tuberkulózisnak, mértékletességnek szán néhány 
oldalt. 

Utolsó lapjai útmutató gyanánt szolgálnak a kép-
viselőválasztásokra, egyleti belépésre, az intézmények 
helyére nézve. 

Mint mindenütt, úgy Angliában is sok apathiá-
val találkozik a kath. ügy. Panaszkodik is ez a 
könyv arról a nagy nembánomságról, mellyel sok kath. 
ember a kath. intézmények iránt viselkedik, de reméli, 
hogy a kitartó agitáció előbb-utóbb megtöri a jegel 
és XIII. Leó b. e. pápa «Reruni novarum» encikliká-

jának szelleme fogja irányítani az emberek gondolat-
világát. Csepela Lajos dr. 

* 

Dr. Alb. Heim : D a s Gesch lechts l eben des 
M e n s c h e n vom S t a n d p u n k t e der natür l ichen Ent-
wick lungsgesch ich te . (Zürich, Albert Müller, VI és 
34 old. A «Druckschriften der akademischen Vereini-
gung ,Ethos', Zürich» cimű gyűjteményből.) 

Heim Alb. dr., a geológia tanára a zürichi főiskolán, 
e kis műben nyomtatásban közli amaz előadását, melyet 
1900-ban tartott a zürichi főiskolák vagy 700 hallgatója 
előtt. Ismertetésre, azt hiszem, annyival is érdemesebb, 
mert a vallási indítóokok teljes mellőzésével, tisztán 
naturalisztikus alapon is eme következtetéshez, mint 
általa fölismert igazsághoz, jut : teljes nemi önmeg-
tartóztatás (szüzesség) a házasságon kívül és kizáróla-
gosság (teljes hitvesi hűség) a házasságban, úgy a férfi, 
mint a nő részéről. (31. old.) 

Érdekes, hogy erkölcsi fejtegetéseiben nem egyszer 
teljesen megegyezik az aquinói mesterrel ; bár alkal-
masint sohasem forgatta műveit. Ez összetalálkozásra 
egy-két különösen megkapó helyen föl is hívjuk az 
olvasó figyelmét. A végén pedig a katholikus theologus 
szempontjából szükséges hozzászóló megjegyzések közül 
nyujtunk néhányat. 

Lássuk mindenekelőtt a mű tartalmát. 
Szerző mindenekelőtt megállapítja, hogy ezen a 

téren a természetkutató, a természettudós, ugyanazon 
következtetésekhez jut, mint a hivő. (1. old.) 

Paleontologiai adatok alapján kimutatja, hogy a 
természetben mindenha megvolt a tökéletesebb felé való 
fejlődés. Az pedig, a mi nem tudott e folytonos fejlő-
déssel lépést tartani, elcsenevészesedett, kihalt. Ennek 
világánál fejtegeti a faj fönntartás, a továbbnemzés kér-
dését, a nemi kérdést. A primitiv, teljesen alacsony 
rangú lények, melyek önmagukat termékenyítik meg, 
nem szorulnak társas életre, egyedül élnek. Náluk a 
továbbnemzés nincs más hasonló lényekhez való köze-
ledéssel, az ezzel járó érdeklődéssel, törődéssel egybe-
kapcsolva. Tökéletesebb fokú lényeknél a nemzés két 
különnemű lény (hím- és nőnemű) kölcsönös közre-
működését igényli. Itt már társas, szociális momentumok 
is játszanak közre, melyek a még magasabb fokú 
lényeknél az új nemzedék bizonyos ideig való ápolásával 
bővülnek, míg végre a legfelsőbbeknél a családi életben 
lelik koronájukat. Ezzel kapcsolatban létesül a hitvesi 
ragaszkodás, nemkülönben a szülők és testvérek iránt 
való szeretet. (2. old.) 

A különböző egyéneknek egymás iránt való viszonya, 
az együttélés pedig — úgy találja — mindenha bizonyos 
rendet, rendezést, szabályozást, egyszóval törvényeket 
igényel. A természet — a lények tökéletesedési fokával 
fokozódó követelményeit szem előtt tartva — megalkotta 
az erkölcsöt és erkölcsi ösztönt. Az erkölcsi alaptörvény 
így hangzik : mindenütt és mindenkor úgy cselekedjél, 
a mint azt mások, az egész társadalom java megkívánja; 
legalább is úgy, hogy másoknak eljárásod, tetted ne 
ártson. 

Az erkölcsi lelkiismeretnek ez a fejlődése nem 
egyéb, mint a nagy természet összfejlődésének egy része. 
És továbbhaladásának csiráit nem a hétköznapi tömeg-
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lelkiismeretben, hanem egyes magasabb erkölcsi tökélyre 
fejlődött egyénekben birja. (3. old.) 

Ebbe a folytonos tökéletesedésbe, fejlődésbe szer-
vesen bele van helyezve a fajfönntartó, a nemi ösztön, 
a fenséges tényező. És nincs természet és erkölcs közt 
ellentét. Kikapcsolva azonban a nemi ösztönt ez össz-
fejlődésből és annak erkölcsi követelményeiből, tulaj-
donkép a természettől való eltévelyedésről van szó. Más-
szóval a föntebbi erkölcsi alaptörvénynek a nemi kér-
désre való kiterjesztése nem természetellenes, hanem 
inkább a természetes fejlődés egyik követelménye. 

A nemi élet fiziologiai alapja pedig szerinte a 
következő : a fajfönntartási (nemi) szervek fokozatos, 
kifejlődésével karöltve ébred a nemi ösztön. A him-
neműeknél rendesen állandóan, a nőneműeknél (az ál-
latoknál) gyakran csak időről-időre jelentkezik. A him-
nemüeknél, úgy az állatnál, mint az embernél, rend-
szerint sokkal erősebben, mint a nőneműnél. Csakhogy 
az embernél összfejlődésébez, nemkülönben fajfönn-
tartási szerveihez képest a hajlam, az ösztön, a vágy 
aránytalanul korán jelentkezik már. (4. old.) Innét a 
nemi élet körül való bajok már a gyermekévek idején 
jelentkeznek, midőn a még nem eléggé fejlett fizikum 
még föltétlen megkövetelné a teljes nemi önmegtagadást, 
az ösztön, a vágy már nemritkán beteges vehemen-
ciával kisért. Itt kell, hogy a rossz társak és az oktalan 
kíváncsiság helyett a gondos nevelő, elsősorban a szülők 
eszközöljék az erkölcsnevelésnek a nemi kérdésre vonat-
kozó részét is. (5. old.) 

Mi történjék azután, a gyermekifjúi évek szirtjein 
túl ? Vájjon a kifejlett fiatalember is rászorul-e még 
nemi ösztöne fékentartására? Ártalmas-e rá nézve a 
nemi tartózkodás? — kérdezi folytatólag. 

Az állat- és embervilágból, továbbá jeles orvosok 
tanúbizonyságából szerző leghatározottabban hangoz-
ta t ja , hogy a már teljesen kifejlődött egészséges szerve-
zetnek a teljes nemi önmegtartózkodás korántsem ártalmas. 
( 6 - 7 . old.) 

De figyelmeztet rá, hogy e nemi önmegtartózkodást 
lényegesen megkönnyíti a megfelelő életmód : nemes, 
elsősorban szellemi örömök ; mértékletes, rendezett, 
pontos és munkás életmód; a helyes testedzés külön-
féle neme,1 hideg víz okszerű s gyakori használata 
stb. Másrészt vértezzük föl magunkat a nemi életre 
és az erkölcsre általában vonatkozó helytelen elmé-
letekkel szemben. Ily szellemű környezet által ne 
hagyjuk magunkat befolyásolni. Kerüljük az érzékizgató 
olvasmányokat, látványosságokat stb.2 Óvakodjunk min-

1 Mintha az aszkézisben a testimádássá fajuló testedzés jogos 
elutasításával az okszerű, akaratnevelő, az ember lelki részének 
elsőbbségi követelményeit szem előtt tartó testeJzés kellő fölhasz-
nálása nem tartot t volna mindenha lépést. 

2 Minthogy pedig minden gondolat, ha vonzó alakban jelent-
kezik, mozgató erővel bir a neki megfelelő cselekvés végrehajtásának 
irányában (l'idée incline à l'acte), gondolatvilágunk, különösen 
képzeletünk kellő fegyelmezése nélkül nem sokra fogunk menni. 
(V. ö. : Eymieu: «Le gouvernement de soi-même». Paris, 1909. 25— 
179. old.) 

Ki valamely célt el akar érni, kell, hogy az arra szolgáló 
eszközökkel éljen. Ha magunkat néha kemény önfegyelemnek tesszük 
ki hivatásbeli kötelmeink teljesítése, tudományos kutatás, vagyon-
szerzés, testi egészségünk megóvása vagy visszaszerzése, valamely 
sportban való elsőbbség stb. kedvéért, vájjon «természetellenes, 

dentől, a mi az akaratra gyengítőleg és elpuhítólag 
hathat. 

Azon orvosokkal szemben, kik az ellenkezőt tol-
mácsolják, Heim számos más jeles orvosra hivatkozik.1 

(8. és 22. old.) 
Sokan arra hivatkoznak — úgymond, — hogy 

«vissza a természethez!» Ezek ne feledjék, feleli rá, hogy 
a természetben sehol sem uralkodik az a nemi anarchia, 
melyre ők többé-kevésbbé céloznak. Példákkal igazol-
ható, hogy az oly primitív népek, melyek nem hordják 
magukon az egészséges fejlődésre való képtelenség jegyeit, 
távol állnak a sexuális korlátlanságtól, a «szabad szere-
lem »-tői. (Péld. a ceyloni veddák, számos eszkimó-
törzs stb.) 

A természetben élő, főleg felsőbbrendű, gerinces 
állatoknál zárt egy-, vagy többnejű házasélet állapítható 
meg egy továbbnemzési időszak alatt. (9. old.) 

Az emlős állatoknál csak az idősebb, erőteljesebb 
himek a nőstények természete által szabott kereteken 
belül, tehát korántsem korlátlanul érvényesülhetnek. És 
ép ez, a mennyiben a túl korai nemi élet az illető fajra 
föltétlen gyengítően hatna, a faj elsatnyulásának egyik 
fő gátja. Sok madárfajnál, hol több a hím, mint a 
nőstény, évenkint számos him kénytelen nemi önmeg-
tartóztatásban élni. 

Tehát már az állati természetben kidomborodik az, 
hogy a nemi élet nem a korlátlan élvezetnek, hanem a 
a tervszerű és a tökéletesedés jegyében haladó faj fönn-
tartásnak eszköze. 

A nemi korlátlanságot — folyton Heim beszél — 
még inkább kizárja a kicsinyek fölnevelése körül való 
gondoskodás igényelte családi élet nemcsak az em-
bernél, hanem már sok állatfajnál is. (10. old.) (V. ö. : 
Thom. Aqu. : Summa Theologica II. Il-ae, Quaest. 154. 
Art. 2.) 

Sok, a szabad természetben élő madárnál az egy-
nejüség ugyanazon pár közt jóval kiterjed egy fiók-
fölnevelési időszakon túl, sőt élethossziglan (11. old.). 

Minél tökéletesebb fokú valamely faj, annál jobban 
megkívánja az utódok családjellegű gondozását, ennek 
előföltételéül pedig a nemzés körül való rendezettséget. 
Úgy, hogy a természetes fejlődés legtökéletesebb vív-
mánya s követelménye az élethossziglan való egynejűség. 
«A házasságon kívüli nemi érintkezés nincs a természet 
tervében, csupán a civilizáció szerencsétlen eltéve-
lyedése.» 

«Az embernél csak szeretet és viszontszeretet, nem 
pedig a nemi hajlam egymagában ad jogot nemi 
élvezetre.» E nélkül az ember sajátmaga finomabb, lelki 
életmozzanataival jő konfliktusba, vagy azokat eldur-
vítja. (12. old.) 

«A legnagyobb boldogságnak eleve elejét veszik, ha 
(a házasság előtt) nem élnek önmegtartózkodásban» — 

korszerűtlen aszketizmus»-e ezt oly erkölcsi követelmény érdekében 
tenni, mely úgy az egyén, mint a társadalom szempontjából akkora 
jelentőséggel b i r ? 

1 Mindig lesznek, kik a kényelmesebb utat választják. Ameny-
nyiben pedig materialista világnézet irányítja őket, bajos is volna 
az egyes életfunkciókat, tehát a nemi kérdést is a harmonikusan 
fölfogott egész ember szempontjából, mely a test pillanatnyi kéj-
érzetét, legyen az bármily erős, magasabb, szellemi, lelki igényeknek 
rendeli alá, fölfogni. 
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mondta hallgatóinak. Mert az, ki ezt az elvet szem elől 
téveszti, képtelen lesz idővel a férfi és nő között való, 
az érzékinél összehasonlíthatlanul boldogítóbb lelki 
kapocs megértésére. (19. old.) 

A kétkulacsos erkölcs pedig, mely a férfinak meg-
engedi azt, a mit a nőtől megtagad, következetlen és 
igazságtalan. Nem egyéb, mint a férfi közéletünkben 
való befolyása egyoldalú túltengésének, egyszerűen a 
férfi élvezethajhászó önzésének terméke. (10—17. old.) 
Mily szánalomraméltó a nő sorsa, ki e gyalázatos kettős 
morálra rendesen csak házassága után jön rá ! (18. old.) 
Arra a tiszta előéletre, melyet a férfi jövendőbeli fele-
ségétől megkíván, nincs-e joga minden nőnek a fér-
fival szemben? «Csak a tisztának van joga tiszta fele-
ségre.» 

A társadalomban is bojkottálni kellene az oly ifjút, 
férfit, ki nőkkel csak kétértelműén, arcpirítóan tud 
érintkezni. Mert a tiszta, lelki légkör a kétnembeli itjú-
ság társadalmi érintkezésében, kellő tiszteletteljes tartóz-
kodással párosulva, kitűnő oltalom az erkölcsi elalja-
sodás ellen. (16—17. old.) Ha pedig a nő is leszállna a 
férfi erkölcstelen életfelfogásához, csakhamar teljesen 
tönkrejutnánk a nemi fékevesztettség testi és lelki mé-
reghatása folytán. (19—20. old.) 

Azzal az ellenvetéssel szemben, hogy a férfinál a 
nemi ösztön erősebb, ne feledjük, hogy az «erősebb 
nem»-től több akaratenergiát is lehet megkövetelni. 
(20. old.) 

A férfiakat e nagy igazságokra rávezetni, azok 
szemelőttartását tőlük megkövetelni, szép és fontos fel-
adata a nőnek. (21. old.) 

A nemi kérdésben rendkívül áldatlan szerepe van 
az alkoholnak. Még pedig nemcsak a részegség fokánál. 
Már kisebb mennyiségű alkohol hatása is gyakran 
szembetűnő ezen a téren. Az alkohol behatása alatt a 
társalgásból, az eszmei légkörből a lelkibb, a finomabb 
elem mindinkább háttérbe szorul ; a durván érzéki 
pedig mindinkább tért hódít. Ezenkívül az alkohol 
fiziológiai hatása is nagy sexuális tekintetben, jóllehet 
magát a nemzési képességet csökkenti. Vájjon a leg-
több ifjú nem az alkohol hatása alatt követte-e el amaz 
első erkölcsi ballépéseket, melyek aztán egész szellemi 
világát alacsonyabb, önzőén élvezetvágyó színvonal felé 
terelik? (23. old.) 

Es mily lélekdurvító, mily kevéssé boldogító a 
«pénzért való szerelem», úgy arra, ki nyújtja, mint a ki 
él vele; történjék akár finomabb, akár durvább formá-
jában ! Ettől tartózkodni nem férfiatlanság, sőt ép a 
legszebb férfiakaraterő megnyilvánulása. (24. old.) 

Sokkal könnyebb az első ballépést meg nem tenni, 
mint az utána következőket elkerülni. 

És vájjon a mai kor örömtelen, blazírt, neurasthe-
nikus légköre nem nagyrészt a lelki örömök hiányának, 
ez utóbbi pedig az érzéki élvezetek hajhászásának kö-
vetkezménye? (25. old.)1 

Az oly nemi érintkezés, melynek célja a nemi élve-
zet utódnemzés kizárásával, alantjáró s jogosulatlan. 
(26. old.) És mit szól ígazságérzetünk a házasság előtti, 
vagy a házasságon kívüli nemi élettel úgyszólván sziik-

IV . ö. : Az azóta megjelent jeles müvet, Keppler : «Mehr 
Freude!» 

ségszerűen velejáró nemi betegségek (kellő orvosi ellen-
őrzés — úgymond — itt lehetetlen. 29. old.) inficiáló 
hatásához az ártatlan nőre és az utódokra nézve?! 
(27. old.) 

Maga a természet is büntetéssel szentesíti erkölcsi 
törvényeit : kipusztítja lassan, de biztosan az ellene vét-
kező egyéneket és népfajokat. (28. old.) A nemi beteg-
ségekről szóló statisztika elrettentő. Más betegségek 
ellen sokszor drákóiak az óvóintézkedések. Helyes. De a 
nemi bűnben való kihágások ellen — mert (a törvény-
hozó) férfi védi a férfi bűnét — mily csekélyek ! (30. 
old.) Nem legékesszólóbban épen a nemi betegségek 
harsonáján át hangoztatja-e a természet, hogy tiszta-
ságot követel a házasságon kívül és kizárólagosságot a 
házasságban ! Ez a természetelőírta útirány a valódi 
haladás. (31. old.) 

Napnál világosabb tehát, mi e téren a jó és mi a 
rossz. Igaz, az önmegtartóztatás küzdelemmel jár. De 
ezt a küzdelmet maga a természet kívánja. E kinos 
küzdelemből csak egy kiút van : folytonos önuralom és 
gyakorlás által a nemi tisztaságot erős pszicho-fizikai 
ösztönünkké, mintegy második természetünkké tenni, 
a mely ellen űgyszólván már nem is cselekedhetünk. 
(32—33. old. V. ö. : sz. Tamás tanát az erényekről, péld. 
I. II.-ae Qu. 51., A. 2., Qu. 63., A. 2.) 

Semmi nehézség se tartson vissza bennünket e 
küzdelemtől, buzdítja főiskolai hallgatóit. Hozzuk meg 
ez áldozatot jövendőbeli hitvesünknek s gyermekeink-
nek, nemkülönben önmagunk valódi boldogságának. 
Minthogy pedig e titáni harcban a szervezett összetar-
tás összehasonlíthatlan erőtöbblet az elszigetelt egyén-
hez képest, tömörüljünk egyesületekbe. (33—34. old.)1 

Ime a feltétlenül megszívlelendő munka vezér-
gondolatai. 

Szerző, mint maga is hangoztatja, nem áll liivő 
állásponton, naturalista. A természetben nyilvánuló egy-
séget, harmóniát nem helyezte bele az Isten-fogalom 
nagy szintézisébe. Sőt e kettő közt mintegy ellentétel 
lát. Igaz, hogy nála az, a mit a hivő ember Isten fogal-
mának tart, inkább csak aféle deus ex machina-foga-
lom (V. ö, péld. 28. old.); nem pedig az egész termé-
szetnek, az egész mindenségnek legfőbb személyes Moz-
gatója, Alkotója. 

A természetben a tökéletesebb felé való folytonos 
fejlődésének tanára nézve (péld. 2 old.) a következők-
ben jelezzük egész röviden a mi álláspontunkat : A mi 
kevésbbé tökéletes, magától s a maga erejéből nem vál-
hatik tökéletesebbé. Mert az okozat sohasem lehet na-
gyobb, mint okozója; vagy — lia több okozója van, — 
ezen okozóinak összessége. Amivé valami fejlődik 
(actus), az már előzetesen megvolt, akár magában az 
illető lényben rejtett, lappangó (potenciális) módon, 
akár más külső erőkben, az illető lényen kívül. 

E fejlődés első mozgató (és egyűttal teremtő-) okát 
(primus motor, actus purus stb.) mi a személyes Te-
remtőben látjuk. 

A mi pedig az erkölcsi ösztönt, annak fejlődését, 
továbbá a természet és erkölcs kölcsönös viszonyát 
illeti (péld. 3—4. old.), mi természetünknek első őseink-

1 Ez az i'Ethos »-mozgalom alapgondolata. Egyes német főisko-
lákon szépen virágzik. 
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löl ránk szakadt, főleg valláserkölcsi téren nyilvánuló, 
fogyatkozását, másszóval az eredeti bűnt fogadjuk el. 
Ebben találjuk egyúttal a választ azon kérdésre, hogy 
honnét vannak a legkülönfélébb fogyatkozások, honnét 
a rossz? Ez az egyik oka annak, hogy miért vált szük-
ségessé az emberre nézve a Teremtő részéről a rend-
kivüli segítség, a kegyelem és annak világító-mécse, a 
kinyilatkoztatás. 

E természetfeletti kegyelem-segély pedig az ugyan-
azon Teremtő alkotta természetes tulajdonságokhoz 
szokott kapcsolódni. (Gratia non destruit naturam, sed 
supponit.) 

Eltekintve ezektől a hibáktól, melyeket a theologus 
vesz észre, méltó elismeréssel adózunk a szerzőnek 
azért a lelkes buzgólkodásért, melyet természettudós 
létére a főiskolai itjúság között a nemi bűn ellen kifejt. 
Ezt tartja ő az ifjúság legnagyobb megrontójának s 
vele szemben a természet szavaként hangoztatja: ifjak, 
a nemi önmegtartóztatás vezet boldog házasságra! 

Pfeiffer Miklós. 

JÇépek a katholikus irodalom közelebbi huszon-
ötéves múltjából. (H.) 

Mikor Felsőbányára helyezett át püspököm 
(1885.), akkor m á r agyamban egy kötet elbeszélésnek 
terve hullámzott. 

Szegény legény voltam. De még milyen szegény. 
A gondolat, hogy k iadandó m u n k á m b a n benne re-
kedek, kötetem nyakamon marad — nyugtalan, sötét 
gondolatokat vert fel lelkemben. 

Gondoltam, sok ismerősöm van. Hát csak ma jd 
beérkezik legalább a nyomdaköltség. De m á r akkor 
olvastam valahol egy író sorsáról. Hogy ugyanis ő 
is úgy gondolkozott : Sok ismerősöm van. Sokan 
megrendelik. Ámde az a sok ismerős meg úgy tar-
totta, hogy í ró-öcsém-uram jó ismerősöm, hát csak 
küld egy tiszteletpéldányt. Úgy is történt. Az író 
várta a megrendelést az ismeretség alapján. Az isme-
rősök meg várták a tiszteletpéldányt hasonló jog-
címen. 

Végre, váratlanul akadt kiadóm. A nagybányai 
nyomdász olvasta elbeszéléseimet, különösen a bá-
nyásznép életéből rajzoltakat. Vállalkozott a kötet 
kiadására. 

A könyvet még nem nyomták ki, mikor püspö-
köm Szatmárra rendelt káp lánnak és székesegyházi 
hitszónoknak. Októberben (1885.) jelent meg aztán 
első elbeszélő kötetem. «Az életből az életnek» 
cimen. 

Itt meg kell még jegyeznem, hogy felsőbányai 
káplán koromban kap tam Lonkai Antaltól az értesí-
tést, hogy a «Magyar Állam» mellékleteként meg-
indítja a «Szépirodalmi Kert»-et. Reméli, hogy most 
m á r nagyobb elbeszélésekkel fogom megörvendez-
tetni. A «Szépirodalmi Kert» meg is jelent. Második 
számában kezdi meg a szerkesztőség egy nagyobb elbe-
szélésemnek közlését. «A család apostola» cimen. A ve-

gyes házasok életéből vett tárgy. A nőnek okos és apos-
toli hivatását rajzolja a vegyes házban élő házas-
életben. Ez elbeszélésért Molnár János akkori komá-
romi apátplébánostól megtámadtatásban is részesül-
tem. Szigorúbb felfogással kritizálta, mint kellett 
volna. Hogy válaszom korrekt, nyugodt és e redmé-
nyes volt, azt maga a kri t ikus úr is elismerte. Hogy 
a jövő is nekem adott igazat, azt most már teljes 
bizonyossággal láthatjuk. 

* * * 

Schlauch püspök jóslása. Felsőbányai rövid tartóz-
kodásom után Schlauch, akkori szatmári püspök, a 
középpontba, Szatmárra rendelt, mint említém. A bú-
csúzás fájdalmas volt. Megszerettem azt a gyönyörű, 
regényes vidéket. Rajongtam a becsületes bányász 
népért. Iszen életükből oly sok és szép vonást lestem 
el. De különösen féltettem a tőlem alapított kath. 
legényegyletet. No de a búcsúzás sajgó sebei is be-
gyógyulnak. Senki sem pótolhatlan. 

Jelentkeztem Szatmáron nagynevű püspökömnél 
(a ki fölszentelt) és ő méltósága nagy meglepetésemre 
így beszélt nekem: 

— Azért rendeltelek a központba, hogy képezd 
magad szónokká. És ne hal l junk többé a székes-
egyházi szószékről prédikációs könyvekből bemagolt 
beszédeket. Beszélj önállóan. 

— De várj csak ! Azt hallom, bemondták nekem, 
hogy te holmi szerelmes elbeszéléseket firkálsz. 

— Méltóságos Uram — szóltam bátran, föl-
emelt fővel. A ki Méltóságos Atyámnak csak azt 
és annyit mondott , hogy én holmi szerelmes elbe-
széléseket irok, az bizony nem olvasta az én holmi 
elbeszéléseimet. 

— Megjelent egy kötettel pedig. 
— Igenis méltóságos uram, már megjelent Nagy-

bányán. 
— No, küldj csak nekem azonnal egy kötetet. 

Én el fogom olvasni. 
Meghajtottam magam s távoztam. Egy óra múlva 

a püspök kezében volt első elbeszélő kötetem : 
«Az életből az életnek». 

Alig pár nap múlva hivat a püspök. Ott állot-
tam a nagy ember előtt. 

Ki nem érezte élete folyamában, mily meg-
ihletődéssel állunk a nagy emberek előtt. Szinte bá-
mulattal tekintettem én is annak a püspöknek hom-
lokára, hol lelke, lelkének napja dereng. Mint a 
hogyan a mezők egyszerű fűszálai föltekintenek a 
melegséget árasztó hata lmas napra . Én kétszeresen 
éreztem, hogy lelkem hullámzik. 'Iszen itt, — úgy 
gondoltam és jól gondoltam — irói pályám, tollam 
jövőjéről készül döntés. 

— Fiam — szólt igazán atyai szeretettel Schlauch 
püspök. — Elejétől végig olvastam könyvedet. Csak 
te írj tovább. Nagyon közel van az idő, mikor az 
ilyen tollakra nagy, mérhetlen szükség lesz. A szó-
szék nekünk nem lesz elég várunk. Ilyen ostyákban 
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kell ma jd hitet és erkölcsöt az emberek lelkébe 
önteni. 

És kezembe nyomott tekintélyes összeget. Mert 
akkor sem nyomtat ták ám szép szóért — a köny-
veket. 

A nagyeszű ember hány arasszal látott m á r 
akkor előbbre, mint sok-sok gúnyos vagy édeskés 
mosollyal lekritizáló, besúgó — erénycsősz. Schlauch 
biboros egész haláláig figyelemmel kisérte irodalmi 
munkásságomat. Megküldött műveimet sokszor saját-
kezű levélben köszönte meg. 

Első kötet könyvemet 600 példányban nyom-
ták. Csudák-csudája — három hónap alatt elkelt. 
A kiadó maga sem ápolt ilyen vérmes reményeket. 
Vakarta is a fejét, miért nem nyomta legalább ezer 
példányban. A második kiadásról kezdett beszélni. 
En azonban azt feleltem, hogy következnek ma jd 
ú jabb és jobb elbeszélések. 

* * * 

Országon Katholikus Irodalmi Kör. Ebben az 
időben lelkemet merész eszme töltötte el. Sokszor 
megdöbbentem, hogy a szegény káplán-embernek 
agyában ilyen nagy dolgok merészkednek mozogni. 
De aztán, mikor a nagy alapítónak, Irsik Ferenc 
szatmári kanonoknak lelke, szive közelébe ju that tam, 
egész vehemenciával vetettem reá magamat az esz-
mére. Már felsőbányai káplán koromban jelent meg 
a «Magyar Allam»-ban, de különösen a «Szépiro-
dalmi Ivert» első évfolyamában (2—3. szám) cikk, 
mely sürgette és erős okokkal indokolta is, hogy 
alakítsuk meg az Országos Katholikus Irodalmi Kört. 

Az eszmét magáévá tette a Szent-István-Társulat, 
illetőleg neves és lelkes katholikus i rodalombarátok 
és reá nem sokára megalakult a Szent-István-Társulat 
kebelében most is működő Tudományos és Irodalmi 
Osztály. 

Ezen irodalmi kör javára Irsik Ferenc aztán 
húszezer korona alapítványt is tett. Melyről én talán 
legkorábban értesültem, de az alapító hallgatást pa -
rancsolt. 

A Tudományos és Irodalmi Osztályba később 
(1893) csekélységemet is beválasztották. És pedig 
Komócsy Józsefnek, a neves Írónak és a «Petőfi-
Társaság» alelnökének ajánlására. 

Igazán hálás emlékezettel vagyok a j ó Komócsy 
személye, egész egyénisége iránt. Szinte megmagya-
rázhatlan előttem az a gyöngéd figyelem, úgyszólván 
atyai szeretet, a mivel engem elhalmozott. Tanított 
és mindig lelkesített. Könyveimet, egyes elbeszélései-
met szívesen fogadta. Elolvasta és értékes széljegy-
zetekkel látta el. Kérésemre eljött Szatmárra és a 
tőlem alapított legényegyletben óriási közönség előtt 
előadást tartott. 

Egyszer levelet kapok tőle. í r j am le röviden 
életrajzomat. És küld jem el, de azonnal i rodalmi 
müveim, cikkeim mindegyikének egy-egy példányát. 

Elküldöttem, bár igazán sejtelmem se' volt, mit 
akar velem és műveimmel. 

Később aztán, mikor választásom megtörtént és 
a tagsági okmányt megkaptam — persze minden 
világos volt előttem. 

Csakhamar megtartottam aztán székfoglalómat. 
«A katholikus népies irodalomról» olvastam föl osz-
tályomban. A «Magyar Szemle» pedig vezércikkben 
méltatta. 

Legyen szabad itt megjegyeznem, különösen 
megjegyeznem az ifjúság, a jövő nemzedék érdeké-
ben, liogy az irók nevelésére, irányítására leírhatatlan 
hatással van a jóakaró kritika. Én legalább ennek 
köszönhetem sikereimet, ha egyáltalán sikerről be-
szélnem lehet. 

Nem az a kritika, mely agyondicsér, minden 
igazolható alap nélkül dicsér, magasztal, biztat, tehát 
esetleg tévedésbe ejt. 

De igenis, a jóakaró kritika termel, nevel. Mert 
a bírálónak, ha ismertetése igazságos és őszinte akar 
lenni, semmire sincs oly nagy szüksége, mint az 
igazságos jóakarat ra . Mert, ha nem föltétlen jóaka-
rattal közeledik az iró lelkének termése felé, se nem 
élvezheti, se nem ismerheti az irót a maga valósá-
gában. A könyv olvasása alatt előttünk kell állania 
az iró egyéniségének, gyöngeségeinek és erényeinek 
összességével. Meg kell ér tenünk az ő külön igazát 
és méltányolni az ő külön mondani valóját. Nincs 
igaztalanabb krit ikus a rosszlelkű kritikusnál. 

A legújabb kritikusok közül sokan eg}' másik 
szélsőségbe esnek. Másikat említek, mert c saknem ré-
gen divatba jött, hogy napilapjaink szinte hivatalból 
minden terméket agyondicsértek. Sőt öncsinálta kriti-
kákat közöltek. Ma, mondom sok kritikus fölötte 
aggressziv módon hangoztatja az ő kiifön látását, 
színeit, egyáltalán az ő egész különállóságát. Külö-
nösen a fiatal, kezdő Írókkal szemben. 

A mi időnkben igazán nagy tekintélye volt a 
Luga Lászlótól szerkesztett «Irodalmi Szemlé»-nek. 
Mikor első elbeszélő kötetem megjelent, a napi-
lapok, még a liberálisok is igen hizelgő kritikával 
fogadták. 

Emlékszem jó Buza (Beregi) Sándor aggódva 
mondotta : 

— Szép, szép. De vár junk. Mit szól majd az 
«Irodalmi Szemle» ? 

És az «Irodalmi Szemle» szólott. Szólott szépen, 
igazságosan. Megmondotta a magáét. Jót és kifogá-
solni valót egyaránt. És ez a bírálat hatott. Nevelt, 
erősített, irányt mutatott. Jó Buza (Beregi) Sándor 
mosolyogva jött hozzám. Hozta a Szemlét és tiszta 
örömmel adta tud tomra : 

— Bendben van minden. Itt van a Szemle. Most 
már bátran előre ! 

így buzdítottuk mi egymást, a kiket a toll, a 
közös eszme, a lelkesedés, a legtöbbször ingyen való 
dolgozás rokonleikekké tett. 
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így b u z d í t o t t a k és f o g a d t a k m i n k e t a rég i e g y -
s z e r ű h á z b a n a S z e n t - I s t v á n - T á r s u l a t veze tő i is. Meg-
ha l l ga t t ak . F o g l a l k o z t a k k é z i r a t a i n k k a l . E s z m é i n k -
kel . Közve t l enségge l é r i n t k e z t e k v e l ü n k . L e r á z t a k 
m i n d e n n a g y u r i gőgöt . A p ó z o l á s t n e m i s m e r t é k , 
c s a k a b i z a l m a t é s r o k o n é r z e l m e k e t . 

Most m á r a b b a n a g y ö n y ö r ű n a g y p a l o t á b a n 
k i s sé h ű v ö s v a n . F á z o m ott. I d e g e n k e d e m tőle.1 

M á s k o r , e g y k o r m e l e g e d t e m ott. M i k o r p é l d á u l 
a «Téli E s t é k » - b e n e lőszö r v e t e t t e m föl az e szmét , 
h o g y n é p i e s p á r t o l ó t agságot és ezzel megfe l e lő t ag-
sági o l v a s m á n y o k a t ke l l s ze rvezn i : K i s f a l u d y a l e l n ö k 
e lő szö r bőséges levé l le l ke r e se t t föl . V á l a s z o m r a m a -
g á h o z h iva to t t és m i ó r á k i g t á r g y a l t u n k e b b e n az 
ü g y b e n , m e l y n e k , f á j d a l o m , őt m e g n y e r n i n e m b i r t a m . 
K é s ő b b m é g i s r á j ö t t e k és b e v e z e t t é k a p á r t o l ó t agság 
i n t é z m é n y é t . 

M i n d e z e k e t t a r t ó z k o d á s , és v a l ó b a n m i n d e n sze -
m é l y e s é r d e k n é l k ü l i r o m le. ' I szen n e k e m ott n i n c s 
m á r k e r e s n i v a l ó m . É n n e m v á r o k o n n a n s e m m i t . 
Más az é n t e r e m m o s t m á r . Csak a m a g a m és fő leg 
s o k a k t a p a s z t a l á s á n a k és k i fe jeze t t m e g g y ő z ő d é s é n e k 
a k a r o k itt, ez a l k a l o m m a l s z a b a d fo lyás t e n g e d n i . 

Bodnár Gáspár. 

Megjelent : 
B ű n b o c s á n a t a z ő s e g y h á z b a n . 

Dogmatörténeti részlet. 
Irta : Dudek János dr., egyet, tanár. 

Ara 2 kor. 50 fillér. 

M. M. Cs. E n y i n g . K i ü t i . Tal». Hittudományi Karun-
kat egyik kiváló tagjában kitüntetés érte. Mint a hivatalos 
lap okt. 2-iki számában hozta, a Felség Mihályfi Ákos dr. 
egyetemi tanárnak, az önök testvérének, «buzgó és sikeres 
működéséért» a III. osztályú vaskoronarendet adományozta. 
25 év komoly munkájának elismerése ez. A nagyközönség 
mint a «Katii.Szemle» szerkesztőjét s mint a kath. nagygyűlések 
és szociális kurzusok egyik tevékeny résztvevőjét és szó-
nokát régóta ismeri ; ismeri őt az irodalom kiadott művei-
ből s mint az «Uj Lap»-nak egykori megalkotóját ; ismeri 
benne a «Pázmány Egyesület» reformátorát s ismerik őt 
tanítványai kathedrai előadásaiból, melyekkel tárgyának új 
szint és tartalmat adott. Mihályfi professzor valóban a komoly 
munka és az alapos tudomány embere, kiről most, nyilvá-
nos pályafutásának 25-ik événél, csakugyan el lehetett mon-
dani, hogy buzgó és sikeres működést fejtett ki. Mi a «meg-
voskoronázott» férfiúban egyúttal a kedves kollegát is üdvö-
zöljük, kit az Úr Isten kathedrájának és a szociális tevékeny-
ségnek a javára sokáig éltessen! — Az önök testvéri öröme 
téliát közös a mienkkel. Lám a derék «Micheler-család» 
nemcsak atyja révén került Vas Gereben műveibe, hanem 
ime az egyik jeles családtag révén megkoszorúzva a Tudo-
mány-Egyetem annáleseibe is. Ez a tisztes munka jutalma. 

M e g h í v ó . Vettünk egy kis meghívót, mely fölér egy 
nagy irodalmi vállalat megindításával, azért a kath. közön-

1 Talán csak valami félreértés van a dologban. Nem 
hűvös ez a palota most se. Szerk. 

ség tudomására is hozzuk itt e helyen. Szól pedig e meg-
hívó : A Jézus-Szive-Templomában (Budapest, VIII. Scitovszky-
tér) tartandó apologiai előadásokra. Tárgy: Krisztus és a 
modern társadalom. Előadó Bangha Béla S. J. Az első elő-
adás okt. 11-én este 7 órakor lesz. A beszédsorozat tart 1911 
júl. haváig (a hó minden második és esetleg negyedik kedd-
jén). Csakis intelligensebb férfiak jelenhetnek meg nevükre 
kiállított megliivóval. — Derék kezdeményezés. 

Sz . T a p s o n y . Ezzel már az 1911 első felére fizetett. 
Vannak, a kik még a jelen év első felére se fizettek. 

K. W i e n . Nem egy ember hatásának, befolyásának a 
titka modorában, személyes kedvességében rejlik, kivált 
azoknál, kik, mint pap és orvos, az emberekkel való közve-
tetten érintkezésre vannak utalva. Nem pótolhatja ezt se 
tudomány, se aszkézis, ha modortalan. Figyelje meg az em-
bereket és igazat fog nekem adni. De ebből magyarázza aztán 
azokat a differenciákat is, metyek némely ember sorsában 
oly különösképen állanak elő. 

H. U n g v á r . Annyira boldog már a ruthén, hogy 
nincs többé mondanivalója? 

Jî. B u d a p e s t . Kétségtefenüf szomorú egy dolog. Vagy 
három évtizede figyelem a magyar kormánypárti pap-kép-
viselőket; sohasem épültem rajtuk. IIa nem püspök, leg-
alább kanonok akart lenni mindenik, nem a papi munka és 
érdemek, hanem a liberális kormányok kegyéből. A hazának 
nein volt belőlük haszna, de legalább csendesen viselkedtek 
és csak úgy, a kulisszák mögött, hol nem sokan látták, haj-
longtak a kegyefmes miniszterek előtt. A mostani kettőnek 
viselkedése ellenben egyszerűen páratlan a magyar liberális 
pap-képviselők történetében. Ezek ajtóstuf rohannak neki 
mindennek, eget-földet bekiáltanak és a sajtóval pellengérre 
állíttatják püspökeiket, a kánonokat, a fegyelmet, — igen, a 
legelemibb papi illemet, kezdve a dolgot oly választásokkal, 
a minőknek egy magára és hivatására valamit adó kath. 
papnak semmiféle párt érdekében magát alávetnie nem volna 
szabad. Hogy a katholicizmus ellenségeinek gúnyjára ilyes-
mit is kellett megélnünk! Megtörtént ország-világ előtt. Mit 
mondjunk hozzá? Keveset. Ha már elkívánkoztak faluikból, 
mivel ott elég tennivalót nem találtak, püspök urak: küldjék 
őket jó hosszú lelkigyakorlatokra, hogy elmélkedjenek, mivel 
kiment a fejükből, elmélkedjenek a hiúság förtelmes voltáról 
és a szép papi hivatásról, mely nem érdemelte meg tőlük, 
hogy pellengérre állítsák. Jó szigorú kolostor legyen nekik 
a stallum, melyet kerestek. 

S—i. R ó n i a . Szívesen vennék hellyel-közzel egy-egy 
jogi fejtegetést; annyi sok megvilágítandó részlet-kérdésünk 
van, a mi önnek, a ki oly közel áll a jogforráshoz, nem is 
eshetik nehezére. 

TARTALOM. Új á r amla tok a festészetben. Pironcsák 
Antaltól. — Hofbaue r sz. Kelemen élete. XII. Breznay 
Béla dr . - tól . — Az é h o m kérdése a szent á ldozásnál . 
P. B.-től. — T á r s a d a l m i pathológia . III. Jehlicska Ferenc 
dr.- tól . — Egyházi v i lágkrónika . —y -la-tói. — I roda lom. 
T h e Catholic social year book for 1910. Csepela Lajos 
dr.-tól. — Heim : Das Geschlechts leben des Menschen 
vom S t a n d p u n k t e der na tü r l . Entwicklungsgeschich te . 
Pfeiffer Miklóstól. — Képek a m a g y a r ka th . i roda lom 
közelebbi huszonötéves múl t jából . II. Bodnár Gáspártól. — 
Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó: 

D U D E K J Á N O S dr . e g y e t e m i ny . r . t a n á r . 

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. 

ELOFIZETESI ARA 

Egész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZEKKESZTÖ 

K 12- D U D E K J Á N O S dr. 
" 6. EGYETEMI TANÍE 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

Balmes Jakab emlékezete. 

A «Religio» f. hó 2-iki számában a szerkesztő 
ösztönözte olvasóit,hogy buzgón látogassák az Aquinói-
Szent-Tamás-Társaság üléseit s menjenek el az ok-
tóber 5-ikén tartandóra, mely a mostani felolvasó-
évad megnyitója lesz. E buzdítás hatása alatt én is 
résztvettem az ülésen s nem bántam meg, mert 
igazolva találtam azt a sokaktól vett közlést, hogy e 
társaság ülései általában tartalmasak és érdekesek. 
Az október 5-iki ülésen lelkesítő megnyitót hallottam 
az elnöktől, korszerű és mélyreható értekezést a tit-
kártól, élénk eszmecserét többektől s alkalomszerű 
megemlékezést Balmesről. 

Ez az utóbbi nekem, ki i f júkorom óta folyton 
öregbedő tisztelettel viseltetem a nagy spanyol böl-
cselő iránt, alkalmat ad arra, hogy emlékét a 
«Religio»-ban is fölújítsam. 

Balmes Jakab Lucián a spanyol Cataluna tar-
tomány Vich nevű püspöki városában 1810. augusz-
tus 28-ikán született, tehát most volt születésének 
százados évfordulója s ez alkalomból szeptember 
7-ike és 11-ike közt h i tvédőkés bölcselők nemzetközi 
kongresszust tartottak az ünnepelt szülővárosában. 
És Balmes nagyon megérdemelte ezt a rendkívüli 
alakú, tartalmas ünnepeltetést, mert rövid életében 
a keresztény igazságok megvédésére, a katholikus 
egyház dicsőítésére, a keresztény szellemű bölcselet-
tudomány fölvirágoztatására és terjesztésére, nem-
különben szeretett Spanyolországa javára oly ered-
ményesen működött , hogy hatásának következményeit 
hazájában és annak határain kívül ma is élvezik. 

Minekutána tanulmányai t szülővárosában és a 
cerverai egyetemen elvégezte s 23 éves korában 100 
napi ájtatoskodás után pappá szentelték, 15 éven ke-
resztül nagyarányú tevékenységet fejtett ki mint poli-
tikus és lapszex-kesztő, mint hitvédő s mint bölcselő. 

Mint társadalompolit ikus részint «La Religion», 
«La Civilisacion», «La Sociedad» és «El Pensamiento 
de la Nacion» cimű lapjai által, részint u tánjárásá-
val megszüntetni igyekezett azt a szakadást, mely a 
VII. Ferd inánd által elrendelt új trónöröklési rend 
miatt a spanyol honfiak közt beállott s bár terve 
teljességében nem sikerült, nagyban hozzájárult a 

polgárháború enyhítéséhez s a nyugalom helyre-
állításához. 

Kiváló hitvédelmi tevékenységet fejtett ki követ-
kező öt munká jáva l : 

«A protestantismus és katholicismus vonatko-
zással az európai polgáriasodásra.» Magyarra fordí-
totta a pesti növendékpapság magyar egyházirodalmi 
iskolája. E nagyszabású művelődéstörténeti munkában 
a francia Guisotval szemben kimutatta, hogy a katho-
likus egyház a népeket nagyfokú műveltségre emelte 
s hogy az ú jabbkor i műveltség nem a protestantiz-
musnak köszönhető, hanem ennek dacára állott elő. 

«Levelek egy kétkedőhöz», magyarra fordította 
Szentkláray Jenő. E m ű a természeti és a keresztény 
vallás alapjait, valamint a katholikus egyházat védi 
elterjedt tévedésekkel és vádakkal szemben. 

«A gyakorlati ész és a legfőbb hitigazságok» 
cimű kisebb műveket magyarra fordítva kiadta a 
Szent-István-Társulat. 

Az «El Criterio» a helyes gondolkodás és itélet-
tan elveit tárgyalja. 

Az elsorolt munkák mindegyikét, kivált az «El 
Protestantismo comparado con el Catolicismo»-ot és 
a «Cartas a un esceptico»-t a szenthit ismerete és 
világos előadás mellett mély bölcseleti gondolkodás 
jellemzi. 

Legkitűnőbb műve a «Filosofia Fundamental», 
alapvető bölcselettudomány, mely a bölcselet minden 
részét felöleli. E művében, mint a bevezetésben ő 
maga mondja , Aquinói Szent Tamás bölcseletét igye-
kezett előadni, a kor szükségleteire alkalmazva s a 
tévedésekkel szembeállítva. Igyekvését a legnagyobb 
siker koronázta, amennyiben műve teljesen korszerű 
s oly tökéletes, hogy szerzőjét a nagy gondolkodók 
sorába emelte. Balmes szelleme szent Tamás szelleme, 
de gondolatai az ő gondolatai, mert minden kérdést 
ő maga feldolgozott és mélységesen átértett. E mellett 
egyike a keresztény szellemű bölcselettudomány leg-
első és legkitűnőbb fölújí tóinak a XIX. században. 
Innen van, hogy «Filosofia Fundamental»- já t francia, 
német s több más nyelvre lefordították1 s «Curso 

1 A némel kiadás Lorinser Fer. fordítása, megjelent 
1855. Regensburg, Manz. 
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de filosofia elementa]»-ját Affre párisi érsek kíván-
ságára az eredetivel egyidejűleg latin nyelven is ki 
kellett adnia. Balmes bölcseleti műveinek tanulmá-
nyozása a bölcselet minden művelőjének kiváltképen 
ajánlatos. 

Ha még megemlékezem Balmes első irodalmi 
alkotásáról, melyet a papi nőtlenségről írt s mellyel 
feltűnést keltett; a papi javakról írtról, mellyel ha-
zájában a szándékolt elkobzást egyszerűen meg-
akadályozta; végül az uralkodása kezdetén volt 
IX. Pius pápa terveinek magas szempontú méltatá-
sáról : akkor áttekintést nyújtot tam az ő sokoldalú 
irodalmi működéséről. 

A jó Isten, kinek ulai ránk nézve kifürkész-
hetetlenek, megengedte, hogy az ő házának és or-
szágának buzgalma korán megeméssze a túlsókat 
munkálkodót s a kinek működése az egész egyházra 
és hazájára fölötte szükségesnek látszott, 38 éves 
korában szentül, szinte gyerekies ártatlanságban el-
költözzék. Ámde közöttünk van működésének ered-
ményeivel s élőként oktat irodalmi alkotásaival, kivált 
bölcseleti munkáival. Nagy mulasztást követnénk el, 
ha ezeket nem tanulmányoznék. 

A hitvédők és bölcselők szépen sikerült kon-
gresszusa, mely a mult hónap 7—11. napja iban a 
nagy gondolkodó és apostol szülőhelyén a tarragonai 
érsek és a vichi püspök elnöklete alatt tartatott, 
szépen feltüntette Balmes nagyságát s egyúttal meg-
mutatta, mikép kell az ő emlékezetét méltókép meg-
ülni : az ő szellemében végzett hitvédelmi és bölcse-
leti buzgó munkálkodással . A ki Balmest az Aquinói-
Szent-Tamás-Társaságban méitatta, ugyanezt a köte-
lességünket hangoztatta. 

Végül megjegyzem, hogy az említett kongresszus 
tagjául még mindig be lehet iratkozni 10 frank be-
küldésével. A tag megkapja az «El Centenario de 
Balmes» folyóirat számait s a kongresszus minden 
munkálatát tar talmazó emlékkönyvet, mely sajtó 
alatt van. Jelentkezni ily cím alatt lehet : El Cente-
nario de Balmes Vieh E s p a n a ; spanyol mellett 
franciául és latinul is lehet levelezni.1 

B. Ujfalusi György. 

Hofbauer sz. JÇelemen Mária hitvalló élete 
főbb vonásaiban feltüntetve. (xm.) 

Nézd meg a lakását — mondja a közmondás — 
és megismered a gazdáját. Ugyanez áll a ruházatról . 
Milyen volt szentünk utolsó bécsi lakása és milyen 
volt ruházata, mikor Bécsből m á r Ausztria meg-
újhodó katholikus pasztorációjának nagyszabású elő-

1 A ki Balmes életéről, műveiről és jelentőségéről bő-
vebb tájékoztatást kiván, olvassa Stőckl : Geschichte der 
neueren Philosophie II. 589. s kőv. 1.; Balmes életrajzát 
Lorinsertől, melyet a «Levelek egy kétkedőhöz» magyar 
kiadása is közöl ; nemkülönben az «El Centenario de Balmes» 
számait. 

munkálatait végezte, a bécsi kongresszusra nyert be-
folyása út ján pedig a katholikus egyház világtörté-
nelmi új helyzetének egyik számottevő intézője lett, 
leírja egyik későbbi rendtartása, az itt jelzett időben 
tanítványa, Pajalich.1 Ebből a leírásból kitűnik az, 
hogy Hofbauer atyánál, sem a lakásról, sem a ruhá-
zatról szóló fönti közmondás, az ő rendkívüli egyé-
niségénél fogva, nem vált be. Ó gyermeki igénytelen-
ségben élő szellemóriás és magán szükségleteire nézve 
koldúsos körülményekkel megelégedő lelki fejedelem 
volt. Az ő lakószobája csupa régiség, szűkösség s min-
dennapias kopottság vala ; ilyen elnyűtt, kopott volt 
a ruhá ja is : holott szentünk a katholikus megúj-
hodás országokra szóló nagystílű modern akcióját 
itt, a régiségeknek e szűk rel iquiariumából fejtette 
ki. A lakószoba, ír ja Pajalich, Hofbauer atyának háló-
szoba, ebédlője, fogadóterme, házi kápolnája s gyón-
tató helyisége vala egymásután váltakozva. Itt vé-
gezte imádságait s irodai teendőit. Itt végezte tanít-
ványaival, lelki fiaival, konferenciáit. Itt imádkozta, 
külön lelkiismeretvizsgálat után, a jelenlevőkkel ebéd 
előtt mindennap a Boldogságos Szűz Mária letenyéjét. 
Világias életű emberekre, természetesen, semmi sem 
volt vonzó hatással Hofbauer atya lakásának külső 
környezetéből. «Az ő szépsége, az ő egész vonzó és 
csodálatos lényisége, bensőséges vala, s annak szék-
helye szellemének erejében és malasztosságában rej-
lett». És épen azért Hofbauer atya egyszerű szűk lakó-
szobája — az a kopott, ódon külső alatt rejlő modern 
tűzhely — ezen a szellemi a lapon lőn, a mint látni 
fogjuk, ama kor bécsi katholikus értelmességének 
középpontja. Mert itt gyülekeztek össze minden rend-
ből és rangból azok a férfiak, kik mint Hofbauer 
atya tanítványai, lassanként egész Ausztriát átalaki-
tandók valának a hitéletben. Ez a szerzetesi szerény 
lakás volt egyúttal Ausztria első ifjúsági egyesületének 
szülőhelye és gyülekező helyisége is.2 Szóval, innen 
indult ki a katholikus megújhodás Ausztriában. 

Legintimebb magánéletéről, ebből az időből, 
igen tanulságos sorokat sűrített össze legújabb tör-
ténetirója. Majdnem mindennap, úgymond, há rom 
órakor kelt föl szentünk. Később még korábban, két 
órakor.3 «Universa vita iusti, mond ja Alex. Kelemen, 
est qu idam sanctus dies festus». Vagyis a szentéletű em-
berek mindig ünnepi hangulatban vannak. így raen-

1 Erinnerungen aus dem Leben des P. Joli. Klem. M. 
Hofbauer, 2. 1. 

2 Innerkofler, 385. 1. 
3 Egy szerzetesnő erről a korai fölkelésről a következő 

naiv történetet beszélte el : «Ich vernahm allnächtlich (szen-
tünk Seilerstätte-utcai lakása szemben volt az apáca-zárdával) 
in der Nähe ein Klopfen und Poltern, was mich ängstlich 
machte. Wie ich nun alles unserem Beichtvater (Hofbauer) 
mitteilte, so setzte ich ihn auch hievon in Kenntnis, und er 
sagte mi r : «Sei ruhig und mach dir nichts daraus ; das 
Klopfen geht mich an, ich habe den Nachtwächter ersucht, 
er möge jede Nacht nach 2 Uhr durch Klopfen mich aus dem 
Schlafe wecken.» 



28. szárn. RELIGIO 515 

nek aludni, így kelnek föl álmukból. Szentünk is, 
mint a fölkelő nap meleg verőfényét üdvözlő dalos 
pacsirta, énekkel kezdte a napot. Nála ez az ének 
az volt, a mit csupán prózában otthonos lelkeknél szent 
szándékkeltésnek nevezünk.1 Már öltözködését tehát 
ének szentelte meg. Azután imádkozott és elmélke-
dett. Következett a templomba-menet . Még most is, 
mikor m á r az Orsolya-szüzeknél annyi teendője volt, 
hetenkint reggel négy órakor kétszer kiment Neubau 
külvárosba, a mechitaristákhoz. Itt köréje csupa szegé-
nyek gyűltek, és ő meggyóntatta őket és hat óra tá jban 
alkalmilag Máriáról szokott nekik beszédet mon-
dani. Innen, a mint m á r láttuk, visszatért a bel-
városba, az orsolyákhoz, a hol előbb fönt, a gyóntató-
kápolnában, meggyóntatta az apácákat, ha kívánták; 
azután lejött a sekrestyébe s újra gyóntatószékbe ült. 
A gyónók száma a városból itt napról -napra szapo-
rodott. Ez a gyóntatás többnyire 10 óráig, néha 12 
óráig is eltartott. Most, a szent pasztoráció tetejébe, 
következett a legfőbb, a szentmise, mely után sokáig 
tartott hálaadást és imádást. 

Mise után hazament. Reggelit csak agg korában 
kezdett magához venni és ezt ekkor is orvosi ren-
deletre tette csupán. Reggelije egy csésze tejből állt. 
Most végezte hivatalos teendőit, névszerint azokat is, 
melyek szerzetének ügyrendjére tartoztak, termé-
szetesen Sabelli és Stark atyák közreműködésével, 
illetve segítségével. 

A papi zsolozsma elimádkozását Hofbauer atya 
igen szigorúan vette. Rizzy Katalin, a Gileis gróf-
kisasszonyok nevelőnője, e tekintetben a következő 
följegyzést tette: Hogyha őt zsolozsmájának végzésé-
nél találtam, igen barátságosan és nagy szeretettel 
fordult hozzám és azt mondotta : «Ha van önnek 
ideje, tovább imádkozom, mert különben új ra kel-
lene kezdenem. De ha nincs ideje, akkor márcsak 
abbahagyom.»2 

Most következett az ebéd, Hofbauer atyánál igen 
szűkös étkezéssel. 0 ugyanis rendesen s á l landóan 
le sem ült az asztalhoz, hanem le-fölsétálva olykor-
olykor vett csak az ételből egy-két harapást. A mit 
a zsolozsmában mindennap elimádkozott, azt a maga 
életében mindennap megvalósította: «Carnis terat 

1 «Alles meinem Gott zu Ehren, 
Gottes Lob und Ehr' zu mehren, 
In der Arbeit, in der Ruh. 

Meinem Gott will ganz ich geben 
Leib und Seele, all mein Leben, 
Gib, o Jesu, Gnad' dazu. 

Deinen Segen uns erteile, 
Uns zu helfen nicht verweile, 
0 Maria, steh' uns bei, 
Dass uns Gott barmherzig sei. 

Den Ausgang und den Eingang mein 
Lass Dir, o Gott, empfohlen sein. 
Nimm auf, o Gott, wie ich's begehr', 
All' meine Schritt' zu deiner Ehr' !» 

s Innerkofler, 387. 1. 

superbiam potus cibique parcitas!» Néha egész nap 
semmit sem evett. Mikor azt kérdezte tőle valaki, 
hogy ily szűk táplálkozás mellett, hogyan tud meg-
élni, ő csak ennyit felelt : «Mi közöd hozzá, hogyha 
én m á r jól laktam?» 1 

Délután következett a szegények és betegek s a 
templomok látogatása. Legújabb életírója ezekről a 
látogatásokról a betegeknél azt mondja , hogy azok 
«magasztos,bámulatosan gyümölcsöző járatok» voltak.2 

A bűnösökre, egészségesekre és betegekre egyaránt, 
rendkívül sikeresen tudott hatni, úgy hogy alig lehet 
egy esetet fölhozni, a hol rögtönös megtérés ne kö-
vetkezett volna be. Nap-nap után végezte templom-
látogatásait is az Oltáriszentségben rejlő Jézus imá-
dására, különösen hogyha valahol 40 napi imádást 
tartottak. A mariahilfi búcsújáró templom kedves 
imádkozó helye volt szentünknek kezdettől fogva 
egész bécsi léte ideje alatt. Nagy gondot fordított a 
szégyenkező szegényekre s érdekökben a legmagasabb 
padlásszobákba sem röstelkedett fölmenni, pénzt 
vive és élelmet cipelve magával. De, vagyis mert 
nála a lélek gondozása volt a fő dolog: a testé csak 
másodsorban és eszközszámban a lélekhez való j u t -
hatás céljából következett. Nagyon hasonlított szen-
tünk e tekintetben szalézi szent Ferenchez s ennek leg-
modernebb tanítványához, don Roscóhoz, a kiknek 
életelvük tndvalevőleg az a könyörgés vala Isten 
előtt: «Da mihi an imas ; cetera tolle!» 

Hogyha hivatták, délután is bement a lelki 
gondozására bízott zárdába, hogy gyóntasson, a dél-
esti istentisztelet idején kívül is. Ha látogatáson vagy 
templomban nem volt, mindig otthon tartózkodott, 
és akkor az ő szerény kis haj léka csakúgy rajzott az 
ő nagyszellemű barátai s nagyjövőjű tanítványaitól. 
A kik gyónni akartak, azokkal egy-egy kis időre a 
szobája melletti kis kamrába szokott félrevonulni. 
A tanítványok különösen esteli időben keresték föl 
az óhajtva áhított mestert s akkor mintegy orató-
r iummá alakult át a társaság, melyben a nerii szent 
Fülöp római intézetének szokása szerint folyt az 
épületes beszélgetés és társalgás jó sokáig. 

A tanítványok távoztával két rendtársa közül vala-
melyik a Szentírásból olvasott föl részletet. Különösen 
kedvelte szentünk—jel lemző !— az Apostolok Cseleke-
deteinek olvasását, illetve hallgatását. Azután, befeje-
zésül, következtek az imák. Igv tért szentünk rövid 
pihenőre. Gyakran, vezeklők módjára , önostorozással 
fejezte be a napot. A szúrós apró csillagokban vég-
ződő láncocskákkal való csapkodás bizonyára nem 
mult el minden fájdalom nélkül. 

1 Hofbauer Kelemen atyán a szó teljes értelmében be-
teljesültek a szent hitvallókról szóló (Gonfessorum non 
Pontiflcum) hymnus szavai : «Jeiuna membra deferens — dapes 
supernas obtinet», azaz : «Böjtölő testben járva-kelve — 
mennyei táplálékot nyert». 

2 "Seine herrlichen, erstaunlich fruchtbaren Gänge zu 
den Kranken». Innerkofler, 388. 1. 
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Olykor-olykor ínég' ilyenkor sem volt szentünk-
nek nyugta. Gyakran hívták ilyenkor is beteghez és 
haldoklókhoz. Megtörtént az is, hogy az egész éj-
szakát betegnél töltötte és akkor reggel egyenesen 
templomba ment, hogy gyóntatószékét elfoglalja. 

Lelki szentgyakorlatokat minden esztendőben 
kétszer tartott, nyolc-nyolc napon át. Ilyenkor úgy-
szólván ki se mozdult a templomból. Akkor is min-
dig templomba menekült , ha közönyös látogatók ter-
hére kezdtek lenni. 

Röviden, de találóan Rauscher bibornok, Hof-
bauer atya egyik tanítványa, szentünk életét követ-
kezőképen jel lemezte: «Egész napon — egész éle-
tén — át Isten szolgálatában állott, vagyis szent tény-
kedésekben és a lelkek üdvére szolgáló munkákban 
volt elfoglalva.»1 Az üres időtöltést, a mint láttuk, 
m á r gyermekkorában nem értette, megvetette, meg-
utálta. Egész élete — még álma is — istenszolgálat 
volt a lelkek javára. Óriás arányú tevékenységében 
egy körömfeketényit sem találhatunk, a mit puszta 
önérdekből, önzésből tett volna. 

Breznay Béla dr. 

Ki volt Telegdi Csanád követtársa? 
Azon élénk diplomáciai összeköttetés folytán, a 

mely XXII. János pápa és Károly Róbert magyar 
király közt fennállott, gyakran fordult meg magyar-
országi követség Avignonban, a hol a pápai udvar 
fokozódott figyelemmel kisérte hazánk egyházi és 
politikai ügyeit. 

Az 1320. év nyarán Telegdi Csanád királyi kan-
cellár, váradi prépost követi működéséről szólnak 
emlékeink. A király küldötte kedvelt kancellárját 
követségbe a pápához. A követi jelentés a schisma-
tikus szerbek ellen vezetett had já ra tnak dicső dia-
dalait s Macedónia meghódítását hirdette az apos-
toli szentszéknek, melynek hatalmas pártfogását 
kérte a háború sikeres folytatására. XXII. János 
örömmel hallgatta a magyar király győzelmét, és a 
schismatikusok ellen segítségül harcba hívta a német, 
lengyel és cseh királyokat, az osztrák és karintiai 
hercegeket. Telegdi hasonló sikerrel oldotta meg 
egyéb megbízatásait is, melyek közül főleg kettő dom-
borodik ki. A király házassági felmentésért folya-
modó kérvényét nyújtot ta át a pápának, aki megen-
gedte, hogy Károly Róbert, miután második neje 
meghalt, házasságot köthessen a vele rokonságban levő 
Lokietek Ulászló lengyel király leányával, Erzsébettel. 
A másik folyamodvány az erdélyi káptalantól püs-
pökké választott András erdélyi prépost megerősí-
tését kérte, a kinek azonban sem kánoni életkora, 
sem magasabb egyházi rendjei még nem voltak.2 

1 Innerkofler, u. o. 
2 V. ö. Fraknói Magyarország és a római szentszék, I. 

(Budapest, 1901), 145 köv. 

A pápa az erdélyi püspököt julius 1-én erősítette 
meg.1 Telegdi egyúttal búcsúkat eszközölt ki a váradi 
székesegyházban általa emelt és javadalmazott oltár, 
valamint a boldogságos Szűz váradi temploma szá-
niára, a mely mellé prépostból és hat kanonokból 
álló társaskáptalant alapított. Az 1320. jul ius 1-én és 
2-ikán kelt pápai iratokat Theiner2 közölte. Fraknói 
a következő megjegyzést fűzi hozzájuk: «Az egyik-
ben a pápa a király «követeiről» beszél, kik levele-
ket hoztak, a nélkül, hogy megnevezné őket ; egy 
másikban Telegdi Csanádról úgy szól, mint a ki a 
pápai udvarnál tartózkodik. Kétségtelen tehát, hogy a 
követek egyike ő volt; társai felől hallgatnak az 
az emlékek.3 

A középkori pápai adókönyvek,4 melyeknek 
tanulmányozására s értékes adataira ú jabban fordul 
a történetírók és kutatók figyelme,5 megőrizték Telegdi 
Csanád követtársának emlékét. 

Csanád váradi prépost és Miklós tordai főes-
peres, erdélyi kanonok a pápai kincstár előtt mint 
«procuratores et negotiorum gestores domini Andree 
electi confi imati in episcopum Transsilvanum» 1320. 
julius 29-ikén kötelezvényt állí tanak ki úgy a kép-
viseltjük, mint a maguk nevében 1500 aranyforint-
ról a commune servitiumért és az 5 minutumról . 
A fizetés határ ideje ugyan 1321. november 1.; de 
András püspök kötelességévé teszik, hogy 1321 jun ius 
7-ikéig, vagyis jövő pünkösdig hiteles okirattal is-
mer je el magáénak ezt a kötelezvényt, melyet meg-
bízottjai vállaltak.6 

A fennmaradt három feljegyzás egyike7 még a 
jogi képviselők kötelezettségét is megállapítja hatá-
rozott körvonalban, a mi r i tkán található. Csanád 
prépost és Miklós főesperes saját örökölt vagyonukat 
és egyházi javadalmukat lekötik zálogul: «obligantes 
se et bona sua tani patrimonalia, quam beneficialia, 
ubicumque consistant, sub omnibus penis, ad quas 
prelati in curia Romana promoti se obligare con-
sueverunt, et iuraverunt , sicut principales debitores, 
predicta et infrascripta in omnibus observare et per 
ipsum electum facere observari ; promiserunt etiam 
sub sacramento et penis predictis, quod litteras provi-
sionis dicti electi n u n q u a m assignabunt eidem, nisi 

1 Eubel, Hierarchia cath. medii aevi, I. (Monasterium, 
1896), 520. 

2 Theiner, Vetera monumenta historica Hungáriám sa-
cram illustrantia, I. (Romae, 1860), 467—470. 

s Fraknói, i. m., I. 372. 1. 415. j. 
4 V. ö. Lukcsics, Középkori pápai adókönyvek, (Buda-

pest, 1908), 1 köv. 
5 V. ö. Göller, F., Vatikanische Quellen, I. : Die Einnahmen 

der apostolischen Kammer unter Johann XXII. (Paderborn, 
1910), 5*köv. 

0 Tanukként a pápai kincstár klerikusai közül De Sermi-
neto Odo és De Lescamps János, a bíbornoki kollégiuméi közül 
pedig De Senenhano Vince jelenlek meg. — Vatikáni levéltár : 
Obi., 5., fol. 32. t. és 53. — Obi., 6., fol. 23. 

' Obi., 6., fol. 23. 
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prius idem electus promittat eis per sufïïciens docu-
mentum, quod dictas quantitates ipse persolvet vel 
persolvi faciet in Romana curia, ubicumque fuerit, 
in termino supradicto.» 

A fizetési kötelezettség azonban nem háramlóit 
át a jogi képviseletre, mivel András püspök 1322. 
március 30-ikán kifizette a kinevezésért j á ró díja-
kat Tamás erdélyi őrkanonok és De Ponte Curvo 
Péter pápai Íródeák utján.1 

Telegdi Csanád követtársa tehát Miklós tordai 
főesperes volt, a kik a magyar király ügyvivőiként 
sikerrel végezték el feladatukat. Mielőtt azonban el-
hagyták az avignoni udvart , augusztus ü-ikán a pápai 
levélkézbesítő iratot hozott számukra Fredoli Beren-
garius portoi bibornok-püspöktől, a bíbornoki kol-
légium kamarásától és De la Val Gasbertus marseillesi 
püspöktől, a pápa kamarásától : 

«Miseratione divina Berengarius Portuensis et 
sancte Rufine, collegii reverendorum pat rum domi-
no rum cardinalium sancte Romane ecclesie, et Gas-
bertus Massiliensis, domini pape, episcopi came-
r a r i i . . . Cenadino preposito Waradiensi , illustris 
regis Ungarie cancellario, et Nicolao archidiacono 
de Tardo (sic)2 in ecclesia Transsilvana salutem in 
Domino. Per latorem presentium domini nostri pape 
cursorem litteras bullatas super provisione facienda 
etc., que eidem diriguntur archiepiscopo, dest inamus 
vobis et cuilibet vestrum in so l idum. . . mandan tes . . . , 
quatenus prefatas litteras dicto archiepiscopo, quanto 
cilius poteritis, ex parte vestra presentare curetis, 
diem presenlationis ips ius . . . nobis per vestras lit-
teras in t imantes . . . Datum Avinione, sub sigíllis 
nostris, die VI. Augusti, anno etc., ut supra».3 

A két kamarás a királyi követek által kézbe-
sítendő levelek mindegyikét 1320. jul ius 31-iki kel-
tezéssel az esztergomi érsekhez intézte. Az első a 
dombói bencés apátból pannonhalmi apáttá válasz-
tott Miklós megadóztatására ad utasítást, a második 
pedig sürgeti Lőrinc váci püspökön a kinevezési díjak 
behajtását. 

Miklós új pannonhalmi apát, hogy monostorát, 
mellyel a dombóit fölcserélte, jogosan megtarthassa, 
köteles a servitium commune fejében az esztergomi 
érsek kezébe esküvel egybekötött Ígéretet tenni, hogy 
évi jövedelmének harmadát , melyet az érsek álla-
pítson meg hitelesen, nyolc hónapon belül a megfelelő 
minutumokkal együtt a pápai és bíbornoki kincstárok 
részére beszolgáltatja; ellenkező esetben az összes 
szokásos egyházi büntetéseket vonja magára. IIa az 
érsek az apáttól kötelezvényt vett, a pápai kincstár 
számára el kell küldenie. Hogy a consistorialis java-
dalmak elnyeréséért fizetendő díjak nem voltak már 
a XIV. században önkénytes adományok, épen e 

1 Vatikáni levéltár : Obi, 5., fol. 133. t. — Göller i. m., 150. 
2 «Torda<> helyett hibásan. — V. ö. Obi., 5., fol. 32. t. 
3 Vatikáni levéltár: Obi., 5., fol. 112. 

rendeletnek indokolása igazolja: «vos (esztergomi 
érsek) latere non debeat, quod prelati, qui per 
sedem apostolicam promovenlur vei alias auctoritate 
eiusdem, camere domini nostri prefati (se. pape) et 
collegio. . . ca rd ina l ium. . . certain s u m m á m pecunie 
pro communi servitio et 5 consueta servitia fami-
liarium et officialium eorundem de commissarum 
eisdem ecclesiarum seu monasteriorum redditibus 
oíferre atque promittere necnon ad illa se sub certis 
penis et sententiis obligare iuramento prestito con-
s u e t o . . . t enean tur . . .» 1 

Ez a fölfogás magyarázza meg azt az erős hangot, 
mely a váci püspök ellen kel ki. XXII. János pápa 
1318. április 10-ikén erősítette meg Lőrinc váci püs-
pököt,2 a ki azonban füle botját sem mozgatja a 
pápai kincstárnak fizetendő díjak miatt. Az eszter-
gomi érsekhez emiatt küldött utasítás keményen 
k i fakad: «Dudum venerabili pâtre, si venerabilis 
debeat appellari, domino Laurentio episcopo Vac-
ciensi (sic), suffraganeo vestro. . .» Mivel Lőrinc 
püspök a megerősítés óta az apostoli szentszéknek 
hátat fordít és nem tizet, az esztergomi érseknek 
megparancsolják, hogy vasár- és ünnepnapokon főleg 
a váci egyházmegye templomaiban hirdettesse ki 
Lőrinc püspök ellen a kiközösítést, az egyházi tilalmat, 
fölfiiggesztést és jelentse ki hamisesküvőnek, mind-
addig, míg eleget nem tett kötelezettségének. Ha 
pedig három hónapon át mitsem törődnék az egy-
házi büntetésekkel, akkor a következő négy hónapon 
belül az avignoni udvarban kell megjelennie.3 

A két erélyes rendeletnek, melyeket a királyi 
követek hoztak meg Tamás esztergomi érseknek, 
nem lett foganatja. Sem Lőrinc püspök, sem Miklós 
apát nem fizették meg a követelt díjakat, hanem 
utódaikra hagyták a terhet.4 

Visszatérésük után Telegdi Csanád hazánk Anjou-
kori történetében kiváló névre tett szert és mint esz-
tergomi érsekség hatalmas tényezővé vált, míg Miklós 
tordai főesperesről, a követtársról, nem szólnak ki-
magasló események. Lukcsics József dr. 

A katholikus nevelés archimedesi sarkpontja. 
A katholicizmus tiszteletreméltó erőfeszítéseket 

tesz világszerte, hogy a modern világot magának 
visszahódítsa. S bár, mint a minap a «Világ» is 
megjegyezte, lángeszű védelmezői sokan vannak, 
sikerei még sincsenek. A «Világ» persze a sikeren 

1 Ugyanott : Obi., 5., fol. 110 t. — A pannonhalmi Szent-
Benedek rend története, II. (Budapest, 1903), 358—359. — V. ö. 
Göller i. m., öí>7. 

2 Eubel, i. m., I. 541.— Lőrinc püspök a kinevezési dijak-
ért a kötelezvényt 1318. május 10-ikén állította ki azon 
Ígérettel, hogy 1319. junius 11-ikéig azokat lefizeti. — Vatikáni 
levéltár: Obi., 6., fol. 14. 

3 Ugyanott: Obi, 5 , fol. 111. t. 
4 V.o. Ugyanott: Obi, 6 , fol. 83; —10, fol. 22. és Obi, 6 , 

fol. 125. t.; — 14, fol. 11. t.; — 16., fol. 4. 
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a külsőséges tömegsikert és talán még inkább az 
anyagi sikert érti, mert a katholicizmust, illetve sze-
rinte klerikálizmust,anyagi érdekszövetkezetnek tartja, 
a minő az általa favorizált szabadkőmivesség. Nos hát 
megnyugtathat juk a «Világ»-ot, hogy e tekintetben 
épen nem érezzük szükségét annak, hogy búnak 
eresszük fejünket. Mert a katholicizmus sohasem 
akart lenni mindenféle heterogén gondolkozású em-
berek tetszetős cégér alatt összeverődött konglome-
rátuma, hanem mindig az volt vágyainak netovábbja, 
hogy ő legyen az Istent őszintén kereső, gyermek-
deden szerető lelkek világszövetsége. 

Hogy e célját kivihesse, hogy a modern embert 
szivén kaphassa s a vallásnak visszahódíthassa, 
ismernie kell a modern ember lélektanát és igye-
keznie kell ezen ismeretét a gyakorlati élet terén : 
a tanításban, szónoklásban s általában a keresztény 
nevelés minden vonalán értékesíteni. 

A modern ember lelki világa sok-sok, részint 
egészséges, részint zűrzavaros vonást muta t azon 
sokféle ráhatásnak megfelelőleg, melyet az ezer meg 
ezernyi tényezőből összetett kulturvilág rá gyakorol. 
I)e talán nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy ezen 
sokféle ráhatás fő-fő eredője, mely egész lényét 
u ra lma alatt tar t ja és irányt szab neki minden cse-
lekvésében: az önbecsülés, saját nagyságának, urasá-
gának érzete, mely sok embernél az önistenítés őrü-
letéig fokozódik. Kantnak kategorikus imperativusa 
és Nietzsche Übermensche a modern embernek leg-
főbb eszményképe. A vallás is azért nem kell neki, 
mert balgatagul azt hiszi róla, hogy az ő nagysága 
érvényesülésének kerékkötője. Azért azt monda t ja 
Dühring-gel,1 hogy a vallás az eddigi fogalmak sze-
rint, vagyis a hit az emberen kiviil és felülálló lény-
ben csak szellemünknek réveteg ábrándozása és a 
beteg szívnek alvajárása, szóval a tudatlanság és té-
vedés legfőbb formája, miért is csak az embernél 
található fel, de az állatnál nem. Mert az állat az 
ilyen hypnotikus betegségeknek és az őrültségnek 
kevésbbé van kitéve, mint az ember, következőleg 
az ilyen eltévedéstől is jobban ment. Rameri2 pe-
dig azt állítja, hogy az olyan embernek, a ki az 
eddigi értelemben vett vallásra eszküszik, kevésbbé 
van rendben az agya, mint a házi kutyái vagy a 
legelésző csikóé. Azért Bebel3 szerint a legfőbb ideje, 
hogy ezen állandó és járványszerű lelkibetegségnek 
végre valahára véget vessünk, nem ugyan erőszak-
kal, hanem új, a régitől tökéletesen különböző neve-
lés által. Az embernek tiszta öntudatot kell csak 
szereznie önön teljes függetlenségéről és uraságáról : 
akkor a régi vallás magától elenyészik. S helyébe 
lép az új vallás, mely m á r nem is tenimádás többé, 
hanem emberimádás. Ez az igazi istenség, melyet 

1 Ersatz der Religion durch Vollkommeneres. 228. 
3 Hassegna di scienze sociali e politiche. Roma, 1893. 

Marzo. 
3 Die Frau (8.) 179. 

eddig a régi egészen lenyűgözött és szolgaságban 
tartott. Tudomány, műveltség és nevelés fogjanak 
össze, hogy az az igazi istenség, az önmaga hatal-
mában és uraságában bizakodó ember felszabadul-
jon s az őt egyedül megillető imádás polcára emel-
kedjék. 

Bármennyire túlzó és káromkodó is ez az ember-
imádás, előttünk mégis becses jelnek látszik. Mert 
arra mutat, hogy a modern ember, bár tagadja a 
teremtést, bűnbeesést, megváltást, örökkévalóságot 
és halhatatlanságot, bár Istentől való idegenkedésé-
ben annyira megy, hogy Proudhonna l Istent a rossz-
nak, Swinburneval a legfőbb rossznak nevezi, szóval 
ha minden hitet elvet is, egy hitet el nem dob ma-
gától : a hitet önmaga nagyságában. Hiszen Weisz1 

szerint azért tagadja, azért káromol ja és átkozza 
Istent is, mert önistenítésének megvalósításában le-
győzhetetlen akadályt lát benne. De az az önmagá-
ban való, bár túlzott hit, ez a nagy önbecsülés mégis 
becses nekünk, mert az igazság magva lappang e 
hamis burok alatt. Az igazságra nézve pedig közöm-
bös, hol kezd működni . Csak ki indulópontja legyen. 

És mi, ime, a modern ember meghódítására 
ezen mértéktelen önbecsülésében találtuk meg a ki-
indulópontot, hogy őt a teljes igazságnak megnyer-
jük. A katholicizmusnak ez legyen az az archimedesi 
sarkpont, a honnan a modern lelkek világát kifor-
gathatja a maguk blazírt valójából és új világot, az 
Isten országát építheti fel ott is, hol az Isten szent 
templomának csak romjai ra akad, de szerencsére a 
romok között találja meg az igazság örökmécsének 
pislogó lángját is. Hic Rhodus, hic salta. E téren 
találkozhatik a modern tékozló fiú az ő szerető édes-
atyjával, a katholicizmussal. 

Mert tény, hogy azé az ember, a ki megbecsüli 
őt. Boldogok a szelídek, mert ők bi r ják a földet. 
Ezt így is lehetne variálni : Boldogok az ember-
megbecsülők, mert ők bi r ják a földet, ők bir ják az 
emberek szivét, becsülését. S az is tény, hogy sem-
miféle bölcseleti rendszer, semmiféle vallás nem be-
csülte meg és nem tanította az embert önbecsülésre, 
annyira, mint a kath. vallás. 

A protestantizmus is szerfelett megbecsüli látszó-
lag az embert, a mennyiben állítólag szabaddá teszi. 
Hiszen egyik mostan élő legjelesebb vezéremberük, 
Tisza István gróf szerint is a protestantizmus fel-
lázadás minden emberi tekintély és dogma ellen. 
Azonban ez a szabadság voltaképen önmagával tehe-
tetlen szabadosság. Mert hiszen Luther letagadta az 
ember szabadakaratát . Szerinte az ember az eredeti 
bűn által teljesen megromlott s e romlott természet 
minden rossz ha j lama legyőzhetetlen. Az ember egy 
önmagával tehetetlen, féktelen vadállat,melyre Krisztus 
az ő érdemeinek védő palástját borítja, hogy bűneiért 
Isten haragja ne sújtsa. Ezen tanításával Luther a 

1 Apologie des Christenthums I. 15. 
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már aeroplánokon röpülő, Simplonhágót legyőző, 
hegyeket átfúró, legyőzhetetlen akadályokat nem 
ismerő modern embernek nem imponálhat igazán, 
mert épen a lényének legszebb részét kitevő tulaj-
donságát, az ő lelkének szabad szárnyalását köti vele 
gúzsba, lelkének a legszebb és legimponálóbb szár-
nyá t : a szabadságot nyi r ja le. 

A Luther alanyi theologiáját követő Kant, ki 
bölcseletét egészen a subiectivismuson építette fel, 
szintén látszólag nagyon megbecsüli az embert. Hiszen 
őt teszi meg a világ középpontjának, a mennyiben az 
ő alanyi világából fejleszti ki az egész tárgyi világot, 
mint a hogy a pók magából szövi a hálóját. Az «én», 
az emberi ész szerinte minden igazság mértéke és 
forrása. Az «én» szab törvényt is. Az «én» dönti el, 
mi a jó, mi a rossz; mi szabad, mi nem szabad. 
Senkinek felelősséggel nem tartozik. 

Ámde Kant azt a minden igazságforrásává meg-
tett észt előbb a sárgaföldig lekritizálja, csakhogy az 
érzékfeletti dolgok (Isten, lélek) megismerésének 
lehetőségét elvitathassa; a szabadakaratot pedig oly 
szűk körre szorítja, hogy a szabad cselekvésnek 
csak az árnyékát tudja az embernek felmutatni. 
S váj jon nem Kant subiectivista-evolucionista böl-
cselete volt-e a szülőanyja annak a szomorú di-
csőségnek, melyhez a darvinista evolucionismus 
jóvoltából jutott az emberiség, mely szerint az 
ember kikent-kifent, vasalt nadrágos, művelt ma-
jom, vagy felcicomázott kakadu, szóval kifinomodott 
á l la t?! 

Méltán írhatta Weisz,1 hogy «Voltaire, Rousseau 
és Kant óta valóságos versenygés folyik a nagy gon-
dolkozók között arra nézve, hogy melyik tudna az 
emberekről kicsinylőbben nyilatkozni». Charron 2 sze-
r in t : hogy a bolond ember észre térjen és bölccsé 
legyen, úgy kell vele bánni, mint valami vadállattal, 
vagy bámulatot és félelmet kell beleverni, vagy pedig 
tekintély és külső csillogás által őt megvakítani és 
megfélemlíteni. Charron tanítványa, Montaigne3 még 
tovább megy, azt mondván, hogy soha sem lehet az 
embert érdeme szerint eléggé megvetni ; csak a mi 
értelmetlenségünk és önző gőgünk sugallja nekünk 
a gondolatot, mintha jobbak volnánk az állatoknál. 
Schoppenhauer4 az ő pessimismusában és beteges 
gőgjében az ókori farizeusok és a brahminok mód-
jára űgy került minden érintkezést az emberekkel, 
mintha beszennyeződött volna tőlük. A modern kul-
turvilágnak egy másik nagytekintélyű képviselője, 
Humboldt Sándor 5 leveleiben állandóan arról pa-
naszkodik, hogy az emberekkel való érintkezés te-
herré teszi neki a létet. Pedig ezen emberek, a kik-
nek társaságáról leírhatatlanul keserű és nyers sza-

1 1. m. 39. o. 
3 De ta sagesse 2, 8. 
3 Essais 1., 50., 2., 12. 
4 Erdmann, Geschichte der neueren Philosophie III. 2, 413. 
5 Janssen, Zeit- und Lebensbilder (1.) 127. 

vakkal panaszkodik, nem kisebb férfiak valának, 
mint Savigny, Niebuhr, Gerlach, Raumer stb. 

E lekicsinylésekkel és lealázásokkal szemben 
teljes joggal és büszkeséggel muta tha tunk reá, meny-
nyire más hangnemben beszél az Isten egyháza az 
emberről. 

A kath. vallás nem emeli ugyan az istenség 
t rónusára az embert, de nem is alázza le az állatig. 
Folyton hangoztatja ugyan: Emlékezzél meg ember 
arról, hogy porból vagy és porrá leszesz. De hirdeti 
azt is, hogy az ember Isten képmása, mert értelem-
mel és szabadakarat tal bír és a lelke halhatat lan. 
«Mi az ember, hogy megemlékezel róla, vagy az 
ember lia, hogy meglátogatod ő t? Kevéssel telted öt 
kisebbé az angyaloknál, dicsőséggel és tisztelettel ko-
ronáztad meg őt és kezeid alkotmányai fölé rendel-
ted őt. Mindent lábai alá vetettél, a juhokat és 
ökröket mind, azonföliil a mezei vadakat is, az égi 
madarakat és a tenger halait, melyek eljárják a ten-
ger ösvényeit.»1 íme az emberi méltóság és nagy-
ság hymnusa, melyet szüntelen hangoztatnak az egy-
ház papjai az egész földön. Istenek vagytok és a 
Fölséges fiai mindnyájan , mondja az Üdvözítő. 
A kath. felfogás szerint az ember az egész világ-
egyetem középpontja nem ugyan Kant értelmében, 
mintha ő fejlesztené ki magából az egész világot, 
hanem azon értelemben, hogy ő érte van minden. 
Mert ha ő értelmes eszével fel nem fogná és sze-
rető szivébe be nem fogadná, hiába léteznék a csil-
lagos ég az ő mill iárdnyi csillagával, hasztalan lé-
teznék a föld az ő minden szépségével és gyönyö-
rével. A kath. felfogás hirdeti, hogy az ember az 
Isten kedvence, a kire úgy vigyáz, mint a szeme-
fényére. «Angyalokat rendelt felőle, hogy lábait kő-
ben meg ne üsse.»2 Szent Fiát is leküldé az ő ked-
veért a földre. Mert «úgy szerette Isten a világot (az 
embert), hogy az ő egyszülött Fiát adá, hogy min-
den, a ki őbenne hisz, el ne vesszék, hanem örök 
élete legyen».3 Szédületes nagy perspektívát nyit a 
Fiúisten az ő megtestesülésével az emberek előtt. 
Mert szent Athanáz szerint «azért lett az Isten 
emberré, hogy az ember Istenné (istenivé) legyen.» 
Az embert istenivé tenni, Isten gyermekévé felavatni, 
még pedig saját vérével felavatni, ez volt a Fiúisten 
földi szereplésének fő-fő motívuma. Valóban az em-
bert mérhetet len fokban felmagasztaló mot ivum! 
Isten fia, Isten gyermeke, a kiért az Istenember 
meghalt : lehet-e ennél valami másra büszkébb az 
önmagát szerető e m b e r ? ! Ébresztgessük is, kelte-
gessiik is csak az emberekben ezt a büszke öntuda-
tot. Ezt kell minden u ton-módon neki bemuzsikál-
nunk, ha őt szivén akar juk kapni. «Ismerd meg, óh 
keresztény, mond juk mi is neki szent Leóval,4 a te 
méltóságodat : és az isteni természet részesévé lévén, 

1 Zsolt. 8, 5—9. a Ján. 4, 16. 
2 Máté 4, 5. 4 Sermo 1, dé Niifiv. Doni. 
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ne akarj a régi alacsonyságba visszatérni elfajult 
életmódoddal . Emlékezzél meg, mily főhöz tartozol 
és mily testnek tagja vagy. Gondolj rá, hogy a sötét-
ség hatalmából kiszabadulva, átvitettél az Isten vilá-
gosságába és országába.» 

Szerény véleményünk szerint úton-útfélen szün-
telen az embernek ezt a nagy méltóságát kellene 
hangoztatni, szószéken, kathedrán, gyóntatószékben 
stb. ezt a magasztos perspektívát kellene megnyit-
nunk. Hitünk szerint ettől még a modern ember is 
megszédül és beadja derekát, mert megtisztelve érzi 
magát. S e nagyszerű perspektívába kell beleállítani 
hitet, erkölcsi életet, vallásgyakorlatokat, szabadságot, 
bűnt, a testnek kultuszát, szóval mindazt, a mit a 
modern ember nagyrabecsül, vagy a mivel elfogult-
ságból hadi lábon áll. «Ilogy a szív megkedvelje a 
krisztusi élet törvényeit — írja Szuszai könyve1 — 
az élet nyelvén beszél a lélekhez. Micsoda az élet 
nyelve? Ez a nagyság, a szabadság, a tökéletesedés, 
a boldogulás beszédje. Szerény meggyőződésem, hogy 
egyedül ez a beszéd az, mely az ifjú szivét a krisz-
tusi élet számára megnyerni tudja.» Szuszainak leg-
ú jabban megjelent remekműve teljesen ezt a célt 
szolgálja és épen ezért — hitem szerint — tömérdek 
sok lélek fog a vallásosság kikötőjébe az ő szak-
avatott vezetése mellett bejutni. Meg kell győződve 
lennünk arról, hogy a természetfeletti világ a termé-
szeten épül fel, mint a hit tudósok tanítják. El kell 
h innünk és a gyakorlati tanításnevelésben is alkal-
maznunk, a mit Hanauer dr. a «Religio» hasábjain 
a minap oly szépen fejtegetett, hogy a kegyelmi 
életnek természetes feltételei is vannak s kegyelmi 
élet csak ott fejlődhetik ki, a hol e természetes fel-
tételek is megvannak. A modern ember természetes 
önérzetét, nagyralátó büszkeségét kell felhasználnunk 
alapul, a melyre az ő vallásosságát felépíthetjük az 
által, hogy megnyit juk előtte az Isten fiainak perspek-
tíváját. Ez oly mesterfogás, melyet a kath. nevelés 
joggal és sikerrel alkalmazhat. Azért ne alázatosság-
ról beszéljünk a modern embernek csupán, mert 
ilyen alakban nem haj landó bevenni azt az annyira 
szükséges erényt ; hanem inkább állítsuk bele a jó 
mennyei Atyának tartozó szerető gyermeki viszony 
távlatába. Ne pokollal fenyegessük őt csupán bűneiért, 
hanem inkább az Isten fiaihoz nem illő bűn-rab-
szolgaság ecsetelésével riasszuk vissza szabadság-
szerető, büszke lelkét a bűntől. Ne mindig a testnek 
alávalóságát ostorozzuk előtte ma ró szarkazmusok-
kal, hanem inkább mutassuk be neki, mint válik a 
test a Szentlélek templomává Isten fiaihoz méltó 
kegyelmi élet által, templommá, mely méltó lesz 
nemcsak a temetéskor megnyilvánuló fényes meg-
tiszteltetésre, de a fel támadásra is. Krisztus teste és 
az örökkévalóság e perspektívába beleállítása job-
ban fog imponálni a magasztos méltóságának öntu-

1 Kalauz a krisztusi életre. Kolozsvár, 1910. 4. o. 

datára ébresztett embernek, mint a legraffináltabb 
földi gyönyörök s a nyomukban remélt, vagy talán 
inkább félt Nirvána. A kiben így a természetes 
büszkeségre és rátartósságra támaszkodva felébresz-
tettük a magasabb rendeltetés érzését, az bele tud ja 
élni magát szent Ágoston azon nagy gondolatába is : 
«Önmagadért teremtettél minket Uram és nyugtalan 
a mi szivünk, a míg benned meg nem nyughatik, 
Istenem.» Tóth Kálmán dr. 

Társadalmi patológia. (ív.) 
A gazdasági életnek bajai után a jogi szférának 

betegségeire kerül a sor. Ezekkel a II. résznek má-
sodik fejezete foglalkozik. 

Minden organizmusnak bizonyos szerkezete van. 
Ez nem más, mint a szerves erőknek rendezett ha-
tároltsága. A társadalom egyes tagjainak kölcsönös 
viszonyát és a részeknek az egészhez való vonatko-
zását a jog állapítja meg. A mint a család állandó 
integrációval törzszsé és társadalommá fejlődik, úgy 
fejlődik lépcsőzetesen a jog is, mely az egész tár-
sadalomnak formát ad. A jog a maga kezdetleges 
fejlődési fokain egybe esik az erkölccsel. A szokás-
erkölcsnek kezdettől fogva az a tendenciája van, 
hogy irott törvény a lakjában nyerjen kifejezést. Az 
irott jog" az erkölcsnek reflexe. Ha ellentétbe kerül 
az erkölccsel, érvényét elveszíti. Itt megint tanulmá-
nyozhatjuk az organicista iskolának gyöngéit és ro-
konszenves vonásait. Szembetűnő e ponton, meny-
nyire nincs kidolgozva Lilienfeldéknél az erkölcsnek 
és a jognak a viszonya. Ez a fontos és nehéz kér-
dés eme szociologiai iskolának metaforikus formáiba 
nem gyömöszölhető. Másrészt itt is érvényesülnek a 
szerves fölfogásnak előnyei, a mennyiben ezen iskola 
szerint is erkölcsi alapja van a jognak és minden 
érvényét elveszíti a jog, ha ezen erkölcsi alaptól el-
szakad. Lilienfeldéknek jogbölcseleti nézetei a pozi-
tivista iskola elveinél sokkal egészségesebbek és 
józanabbak. 

Az irott törvény, mint a szociális testnek egyik 
lényeges alkotóeleme, értékére nézve lehet pozitív, 
semleges és tagadólagos. Az uzsora ellen irányuló 
törvények pozitív értéket képeznek, hasznára válnak 
a társadalomnak. A féktelen liberalizmus szellemé-
ben hozott törvények negatív értékek, valóságos át-
kai a társadalomnak, mert lehetővé teszik az erősebb-
nek túlkapásait, a gyengébbeknek kizsákmányolását. 
Fölösleges törvények semleges értéket reprezentál-
nak : se nem ártanak, se nem használnak. Jó törvény 
áldása a társadalmi szervezetnek, rossz törvény 
bomlasztó méreg. 

A törvényhozás beteg, hogyha szem előtt nem 
tart ja a kellő időt, helyet és a mértéket. Beteg, tehát 
ha elhamarkodott vagy ha csigalépéssel halad a ro-
hanó élet után. Mondhatni, hogy a mi magyar szo-
ciális törvényhozásunk ez utóbbi h ibában szenved. 
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A kellő helyre nézve akkor téved a törvényhozás, 
hogyha szűkebb helyi viszonyokat általános orszá-
gos törvényekkel szabályoz vagy megfordítva. Leg-
főbb hiba azonban a kellő mérték körül szokott 
történni. Heterometriáról van szó, hogyha a büntető-
jogban drákói szigor uralkodik, a polgári jogban túl-
teng a formalizmus, a közigazgatás pedig túlságos 
buzgalmában kelleténél sűrűbben avatkozik be a 
nép ügyeibe. Jogi heterometr ia a másik véglet is, a 
mikor t. i. a szigor és a buzgalom helyébe a lany-
haság és túlengedékenység lép. Valóságos kór a mai 
társadalom testében, hogy az enervált büntető Ítél-
kezés reánk szabadítja a gonosztevőket; kóros álla-
pot az is, mikor a formális jog nem alkalmaztatik, 
a közigazgatás pedig a törvények és szabályrendele-
tek végrehajtása körül könnyelműséget tanúsít. 

A jognak sajátos vonása a külső forma. Lilien-
feld nem foglalkozik a természetjog kérdésével : van-e 
az embernek valami szorosan vett joga a polgári 
törvényhozás előtt, azt az organicista iskola nem 
kutat ja . Hozzá tartozik ez az egész iskolának bizo-
nyos felületességéhez, melynek legmélyebb oka a 
túlzott, ferde módszerben keresendő. Abban azután 
igazat adunk szerzőnek, hogy a jog formája sokszor 
megcsontosodik (petriíicatio, lignificatio), a mint az 
az élő növényi és állati organizmusokkal is megtör-
ténik. Az ilyen lignificatio beteges tünet és sok ba j -
nak okozója. A jog e miatt sokszor összeütközik a 
való élettel, a forma megöli a szabadságot, a betű 
a szellemet. Egyáltalán arra kell ügyelniük a tör-
vényhozóknak, hogy a jog el ne nyomja a szabad-
ságot, a szabadság ki ne forgassa a jogot. Mind a 
két eshetőség káros állapot s a társadalom bomlását 
okozhatja. Minthogy a társadalom Lilienfeld szerint 
élő és reális organizmus, a jogfejlesztésben nem 
szabad eltérni a folytonosság elvétől. Minden ugrás 
és görcsös rángatódzás beteges jelenség, mely meg-
boszulja magát. Ép oly hiba volna e lhamarkodot tan 
átplántálni idegen reformokat és intézményeket, a 
melyek a társadalom szerves egészébe nem illesz-
kednek bele. 

A fönnálló törvényeknek ravasz kijátszása: mi-
mikry. Legnagyobb bűnösök e téren az uzsorások, a 
kik raffinált, művészi módon bú jnak ki a paragra-
fusok tömkelegéből és mikor milliókra tesznek szert, 
nem egyszer könyökükkel a fegyház ajtaját súrolják. 

Ezek után a politikai élet betegségeit tárgyalja 
Lilienfeld. (II. rész 2. fej.) Az emberi test sejtjeinek, 
szöveteinek és szerveinek működését az agy szabá-
lyozza. A társadalom testének agya a kormány, az 
uralkodó osztályoknak mintegy képviselője, a mely 
az egész államtestnek egységes politikai irányt szab. 
A központi vezető szervnek lefelé lépcsőzetesen alá 
vannak rendelve első-, másod-, ha rmadrendű alköz-
pontok. Az abszolutizmusban minden tekintély fent 
összpontosul, a másodlagos központok gyöngék. 
A demokráciánál ennek éppen az ellenkezőjét lát-

juk. Eszményi állapot az, mikor a társadalom tagjai 
erős központi kormány mellett széles szabadságokat 
élveznek. A központi hatalom zsarnoksággá fajulhat, 
a szabadságok anarchiává. Mind a két állapot vesze-
delmes betegség, melyet csak rövid ideig bir el a 
társadalom terhe. 

Lilienfeldéknek organikus fölfogása ellentétbe 
helyezkedik Rousseaunak mechanikus tanával ; sze-
rintük egyetlen személy, egyetlen család valóságos 
csirája az államnak, a mely szerves fejlődés út ján 
integrálódik és differenciálódik, mígnem eléri a tö-
kéletes társaságnak teljes fokát. Az állami organiz-
musban kezdettől fogva egymás fölé rétegeződnek a 
felsőbb és alsóbb osztályok, melyek idők folytán 
egyre jobban megcsontosodnak. Ugyanis a társadalmi 
életben is tapasztalható az a tünet, a mit atrofiának 
szoktunk nevezni a természettanban. Bizonyos szer-
vek és erők, miután hosszabb időn át nem használ-
tuk, elcsenevészednek, eredeti alakjukból kivetkőz-
nek. A zoológusok többször találtak m á r atrofiált 
szemű állatokat, melyek hosszabb ideig sötét vermek-
ben tartózkodván, látó szervüket ma jdnem teljesen 
elvesztették. Másrészt azon erők, melyeket haszná-
lunk, a gyakorlat folytán kifejlődnek. Az alsóbb tár-
sadalmi osztályok — mond ja Lilienfeld — testileg 
megerősödtek, mert fizikai erejüket ál landóan meg-
feszítik. Ellenben szellemi képességeikben bizonyos 
elcsenevészedés észlelhető. 

Az alsóbb osztályok fölfelé igyekeznek, ellenben 
az uralkodó osztályok ezt az igyekezetet bizonyos 
konzervativizmussal vissza akar ják szorítani. A mi 
Lilienfeldék szerint helyes is, mert mint m o n d j á k : 
nem állhat az egész hadsereg tábornokokból s a 
test csupa idegekből. Itt is látható, hogy az organi-
cista természettudósok mélyebi) tárgyi megokolások 
helyett az ő nagy metaforájukhoz folyamodnak és 
citromként facsarják, a míg csak lehet. Az osztály-
alakulásnak objektiv alapja a nemzet egészére nézve 
szükséges foglalkozásoknak a különböző volta. Ezek 
a foglalkozások nem mondhatók mind egyformán 
fontosaknak és előkelőeknek, a miért is a társadalmi 
életben mindig lesznek különbségek és fokozatok. 
Lilienfeldék az átmenetes, fokozatos egyenlőtlenséget 
tar t ják eszményi állapotnak, a melyet felülről erős 
központi kormány irányit. Így tevődik össze az állati 
test is, mely a társadalminak mintaképe. A sejt, 
sejtszövet, szerv és szervcsoport fokozatos láncolatot 
képez, a melynek egységét és erejét az agy adja 
meg. Alacsonyfokú társadalomban nincs ily fokoza-
tos átmenet, hasonlóan a giliszta-féle állatokhoz, a 
melyek egy fejből és sok egyforma testrészből tevőd-
nek össze. Az a társadalmi állapot, a melyért a szo-
ciáldemokraták rajonganak, ily kezdetleges fokra 
lökné vissza az emberiséget. A hol a társadalom 
egyes alkotó elemei között nagy és átmenet nélküli 
a különbség, ott egészséges életműködést hiába vár-
nánk. Az ily ugrásszerű egyenlőtlenség előbb-utóbb 
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deszpotizmushoz vezet, vagy a felső vagy az alsó 
tagoknak zsarnokságához. Betegségen esik át a tár-
sadalom akkor is, ha a történelmileg kialakult tár-
sadalmi hierarchia bomlani kezd. Ez a bomlás sok-
szor valóságos anarchiát idéz elő. 

A kormánynak sohasem szabad megengedni oly 
elemeknek gyarapodását, a kik a társadalmat erő-
szakosan egyenlősíteni szeretnék. A szocialisták na-
gyon tévednek vagy másokat akarnak megtéveszteni, 
mikor azt hangoztatják, hogy erőszak nélkül is ke-
resztül lehel vinni a mechanikus egyenlősítést. Az 
ilyen törekvések teljesen félreismerik a társadalom 
szerves természetét és ha ideig-óráig lehetne is azo-
kat realizálni, életképesek sohasem lesznek. 

Egyáltalán nem baj, ha valamely társadalomban 
konzervatív és liberális elemek élnek és érvényesülni 
igyekeznek. Sőt hiba is lenne, ha ez az ellentét meg-
szűnnék. Hiszen — úgymond — az állati testben is 
látunk szilárd és változékony alkatrészeket, a melyek 
bizonyos antagonizmusban vannak egymással s az 
egésznek életéhez mégis szükségesek. A haj, bőr, kö-
röm a nemváltozó, szilárdabb testrészekhez tartoz-
n a k ; a vér, izom, ideg a nyugalommal szemben a 
mozgást, a változékonyságot képviselik. A kétféle ele-
meknek szintézise képezi az egészséges állapotot. Am 
ez az antagonizmus el is fajulhat. Ha a liberális 
elemek fölülkerekednek, túlzó radikális irányt adnak a 
politikának, másrészt a konzervatív elemeknek túlten-
gése tespedést idézne elő. Ez is, meg az is patologikus 
állapot, a melytől minden nemzetet óvni kell. Kell, hogy 
legyen társadalmi rangfokozat, különben a tehetséges 
és törekvő elemeknek nem volna alkalmuk és ösztö-
kéjük érdemszerzésre és emelkedésre. Itt azonban 
résen kell lenni és erős kézzel kell visszaszorítani 
minden méltatlan személyt vagy elfajult osztályt, 
mely a felsőbb fokok felé törekszik. A mihaszna em-
ber annál veszedelmesebb, minél magasabb és be-
folyásosabb az a hely, a melyet elfoglal. A társadalmi 
bajokat pedig nem szociálista módon, erőszakos, 
ba rbár egyenlősítéssel lehet orvosolni, hanem úgy, 
a hogy az a társadalom szerves természetének meg-
felel. Gondoskodjék a kormány az i f júságnak val-
lás-erkölcsi neveléséről, terjessze a nép között a 
hasznos ismereteket, segítse a szegényeket, a félén-
keket bátorítsa, védje az elnyomottakat, a romlot ta-
kat javítsa, az érdemnek pedig engedjen utat az 
érvényesülésre s adjon neki helyet a társadalom 
magasabb fokain. (207. 1.) 

Jehlicska Ferenc dr. 

Igyházi B u d a p e s t . Hogyan kezelik a katholikus sajtóügyet 
iláp- a szomszédban ? — Minap tartották a bajor katholikusok 

az ö katholikus sajtóegyesületük ünnepi közgyűlését. 
" ' Itt dr. Triller prelátus, sajtóügyi vezér, az egyesület ala-

pítója, a ki tapasztalásból is legalaposabban ismeri az 
ügyet, a közgyűlés alatt elhangzott beszédekből és jelen-

tésekből a következő hárompontú munkaprogrammot 
vonta le tanulságul. Azonnal ki lóg tűnni, hogy ennek a 
katholikus sajtóügyi munkaprogrammnak nemcsak Bajor-
országban, vagy a tágabb Németországban, de mindenütt, 
a hol katholikusok élnek, és élni akarnak, napirendre 
kell kerülnie. Ám lássuk hál ezt a programmot itt Magyar-
országban is. 

1. Minden katholikus családban egy-egy katholikus 
lapnak s lehetség szerint egy katholikus folyóiratnak kell 
lennie. Ezzel nem azl mondjuk, hogy katholikus családba 
egynél több katholikus lapnak, vagy folyóiratnak nem 
kell járnia. Az «egv» lap és folyóirat csak minimum, a 
melynek meg kell lennie. Az «Officiorum et munerum» 
kezdetű pápai konstitucióban ki van mondva mint egy-
házi törvény és rendelet, mi egyébiránt a keresztény hit-
erkölcsi törvényben gyökerezik, hogy oty lapok, vagy 
folyóiratok, melyek vallásunkat támadják s a jó erköl-
csökkel ellenkeznek, katholikus embernek tilosak. Mit 
tesz ez? Nemcsak járatni nem szabad az ily lapokat, 
vagy folyóiratokat, de olvasni sem, vagy közlemények 
s hirdetések utján támogatni. Katholikus embernek nem 
katholikus lapot járatni és pártolni csak kivételesen, 
igen fontos okoknál fogva szabad. A ki melleit ilyen ok 
nem szól, az nemkatholikus lapot ne járasson. 

2. Minden plébániában katholikus sajtóegyesületnek 
kell lenni, katholikus népkönyvtárral kapcsolatosan. Itt 
Bajorországban 3258 katholikus plébánia van, de eddig 
csak 151 fiók-egylete van a sajtóegyesületnek. Hogy itt 
még mi és mennyi a teendő, nem kell részletesen 
fejtegetni. Hacsak a plébániák többségében volna már 
katholikus sajtóegyesület, mekkora haladás volna ez 
már magában. (Itt gondoljunk hazánkra : hány plébánia 
van itt s hány katholikus sajtóegyesületi fiókot kell 
majd itt fölállítani ?) 

3. Minden házban, illetve családban legalább egy katho-
likus sajtóegyesületi tagnak kell lennie. Mindenekelőt t 
minden plébániának, minden katholikus egyesületnek 
és minden zárdának be kell lépni a katholikus sajtó-
egyesületbe. Ezeknek kell példával elüljárni. A hivek 
utánuk fognak nyomulni. 

Hogyha ezt a három alapelvet valamely országban 
következetesen megvalósítják a gyakorlatban, a mi korán-
sem lehetetlen, sőt nem. is nehéz dolog, csak egy kis 
jóakarat kell hozzá,1 akkor az oly sürgős kalholikus 
sajtóügyi kérdés, legalább is lényegére nézve, meg van 
oldva. A katholikus egyesületek tehátvalamennyien vegyék 
föl következő gyűléseik és tárgyalásaik közé a katho-
likussajtóügyneka fenti munkaprogramra értelmében való 
előbbrevitelét. Ezen a téren még rengeteg előítéleteket és 
balvélekedéseket kell lerombolni egyfelől, másfelől pedig 
ugyanoly helyes gondolkodást és eljárást kell a katho-
likusok körében meggyökerezteIni. Arról meg lehel győ-
ződve mindenki, hogy míg a katholikusok valamely 
országban a katholikus egyházzal nemcsak összhangban 
nem levő, de ezt alkalomadtán támadó, sőt üldöző, vagy 
legalább is elhagyó és meglagadó sajtó rabigájában 
fognak nyögni, a kalholikus vallás szabadságáról és 
biztonságáról szó sem lehet. 

i Ez a »kis» dolog úgy látszik a legnehezebb dolog a világon ; 
nálunk is úgy látszik ebből kellene több. Szerk. 
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B u d a p e s t . Forradalom, vagyis trón és oltár elleni 
merénylet Portugáliában. — Egy, október 1-én megjelent 
német lapban egy «szeptember közepén Lissabonban» 
Íródott levél fekszik elöltem, a mely előre megmondta, 
hogy «Lusitaniában forradalom van» — nem készülő-
ben — hanem «kitörőben». Akkor, szeptember hó kö-
zepén végződlek be az országgyűlési választások, melyek 
a köztársasági párt nagy hódításairól teltek tanúbizony-
ságot. Jellemző az idézett német lapban megjeleni tudó-
sításban az a nyilatkozat, mely azt mondja, hogy a köz-
társasági párt nagyhatalommá Portugáliában papiros 
propaganda utján emelkedett. Mit tesz ez, az illető tudó-
sító ezt is megmagyarázza. «Meg kell vallani — úgy-
mond — a köztársasági párti sajtó ugyancsak érti a 
nép lekenyerezését. (Tehát ugyancsak lehet tőle tanulni.) 
Ez a sajtó tömeges kirándulásokat rendez a népnek 
olcsó pénzen; az előfizetőknek olcsó beszerzési forráso-
kat szerez, jogi tanácsokkal látja el a népet, olvasóinak 
egyik jutalom után a másikat nyújtja s ez által hálóit 
egyre szélesebb körben terjeszti ki. Vezetői a népnek 
a tömeges kirándulásoknál a tengerre, Madeirába és 
más szép vidékekre a köztársasági párti képviselők. 
Nem csoda ennélfogva, hogy mikor választások idején 
a köztársasági lapok képviselőket jelölnek ki, a nép 
rohanva követi a fölhívást és rászavaz az ajánlt jelöltre». 

Nagyon messze vinne, lia a mostani portugál forra-
dalomnak minden okát fölsorolni akarnók. A romlás 
igen mélyen beleelte magát a lakosság minden rétegébe, 
kezdve a királytól a legutolsó matrózig és kikötőmun-
kásig. Az értelmesség nagy része annyira elernyedt, hogy 
közügyet már nem is ismer, csak magánügyet és termé-
szetesen meggazdagodást. Politikai szereplés ezeknél nem 
azt jelenti, liogy a közjói előmozdítsák, hanem csupán, 
hogy ők maguk boldoguljanak. Azután azok körében 
is, kik a közügyek terén önzetlenül igyekeznek működni, 
végzetes eszme és elvzavar kapott lábra. A konzerva-
tívnak nevezeit pártban is vannak nem egyesek, hanem 
egész nagy csoport, mely politikában, például a vallás-
sal szemben, radikálisabb sok köztársasági pártinál. 

Portugália — ez a lissaboni tudósító jelentésének 
rövid foglalata — nagyon rászorult a vallásos és 
egyházi élet fölfrissítésére — és ez niindekkoráig elma-
radt.1 A világi papság, mert ennek a kezében van az 
egyház kormányzása, nem a szerzetesekében, sem magá-
ban az egyházi életben, sem politikai, vagy tudományos 
téren nem fejtett ki olyan tevékenységet, a milyenre az 
országnak szüksége van. A sajtóügyet elhanyagolta, 
társaséletre a népet és intelligenciát nem szoktatta. 
A politikai választások idején tekintélynélküli semmi-
nek bizonyult, sőt ennél is rosszabbnak, mert voltak 
esetek, mikor a papság a választásoknál közismeretü 
szabadkőművesekre adla szavazatát, sőt azok mellett 
korteskedett. Szóval, a világi katholikus papság bűnös-
nek bizonyult abban, hogy a politikai választásokkor 
nem volt tekintettel arra, ennek, vagy annak a jelöltnek 
képviselővé választása javára van-e, vagy kárára a 
vallásnak. A népet pedig a köztársaságpártiak nagj', 
ügyes fogásokkal a fent ismertetett módon halászták el 
a papságtól, illetve egyháztól. 

Hinc derivata clades in pátriám populumque lluxil ! 

A trón már összeomlott; most következik az oltá-
rok ostromlása. Már megindult. Már folyik. 

* 

L u z e r n . Chavez léghajós katholikus hitvallomása. — 
Milyen komoly gondolkodású és vallásos érzelmű ember 
voll az Alpeseken átröpült s a Simplon-dijat megnyerő, 
csak 22 éves Georges Chavez, kitűnik az itteni «Vater-
land» következő jelentéséből : «Chavez gazdag ember 
volt. (Nem szorult rá az 50.000 franknyi Simplon-díjra.) 
A világ örömforrásai mind nyitva álllak előtte. Atyja, 
tekintélyes limai bankár Peruban, fiaira négy millió 
franknyi örökséget hagyott. Az apa halála után a leg-
idősebb fiú Limában új bankot alapított a Peru és 
Franciaország közti ügyletek lebonyolítására, fióküzlettel 
Párisban. A második fiú vette át a párisi fióküzlet veze-
tését. Ez a bank, «Chavez testvérek bankja» nevet kapta. 
Az ide befektetett pénz negyedrésze Georges Chavezt, a 
22 éves «Simplon-győzőt» illeti meg, a kit kicsinyítő 
néven közönségesen csak «Geo»-nak szoktak nevezni. 
Korántsem nyereségvágyból, hanem ifjú korát jellemző 
dicsvágyból lépett a léghajós pályára. Másokat fölül-
múlni, rekordokat elérni, a világban nevének közbecsü-
lést szerezni az által, hogy az Alpeseken ő repül át első-
nek, ilyen eszmék és vágyak dagasztották az ő keblét. 
Bensőbb barátaihoz, Durayhoz és Christiaenshez egy 
alkalommal a következő jellemző nyilatkozatot intézte : 
«A párisi snobsok (könnyelmű, ingyenélő ficsurak) életét 
én ki nem állhatom. Én tenni akarok valamit, valami 
helyeset. Én valami akarok lenni». Ki nem állhatta a 
tétlenségei, a semmittevést. A nagyratörő ifjúság minta-
képe! Komoly kötelességludással párosult munkaked%Tét, 
mint gazdag bankárfiú, a lósport és az aviatika terén 
foglalkoztatta. Ez utóbbi téren, a mint most már az 
egész világ tudja, igazán nagy rekordot ért el, s nevé-
nek örök emléket állit ott, csakhogy a világhírt halálával 
váltotta meg. Nagy tisztességére, sőt dicsőségére válik 
az, hogy ebben a mai valláskerülő társadalomban ő 
vallási kötelességét soha nem feledte, soha el nem mulasz-
totta. Hálás szivvel ragadta meg a pap kezét, a ki ha-
lálos ágyához segítségére sietett ; nyíltan kimondotta és 
hirdette: « Én hivő katholikus vagyok!» Példás meg-
hatottsággal fogadta a pap kezéből az egyház szentségeit. 
Ez a hitvallomás a halál ünnepélyes pillanatában valóban 
szép és bátor tett volt az aviatika hőse részéről. És ez 
az utolsó telte, biztosan reméljük, sokkal nagyobb és 
szebb nyereségben részesítette a boldogult ifjút, mint a 
«repülő-bizottság» minden pályadíja. Adja Isten, hogy a 
bátor iljú a túlvilágon bőségesen élvezze az örök biró 
kegyességét. —y —la. 

B a b u r a : Introductio historico-critica in sacros Novi f r ^ 
Testamenti Libros, cui praemittuntur notae chronologico-
criticae de vita D. N. Jesu Christi, nec non geographico- ^Otn, 
politicae de Palaestina tempore Christi. Esztergom in 
Hungaria, 1910. Typis Gustavi Buzárovits. 8-ad rét XVI 
és 404 lap két, Grund budapesti intézetében lithographált 
térképpel: 1. Palaestina tempore Christi (melléktérkép 
Phoenicia et Syria1). 2. Tabula Geographica ad históriám 
ilinerum St. Pauli. 

i íme, ime ! Szerk. 1 V. o. a 3., 5., 23., 24. 11. 
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Minden theologiai tanár tudja, mennyire hiján 
vagyunk jó biblikus kézikönyveknek. Még más theolo-
giai disciplinák egész sereg hasznavehető kompendium-
mal dicsekedhetnek, a szentirástudományt Zschocke, 
Hetzenauer, Cornely, Kaulen elavult, gyökeres reformra 
szoruló tankönyvei uralják. Ép ez okból a legnagyobb 
elismerés illeti meg Babura László esztergomi theologiai 
tanárt, hogy e hiányon tőle telhetőleg segiteni akart. 

Bahura könyve első sorban bevezetést akar nyúj-
tani az Újszövetségi Szentirás irataihoz. A könyv jelen 
formájában ennél többet is nyújt, a mennyiben a szoro-
san vett bevezetést terjedelmes, 64 lapol kitevő «liber I.» 
előzi meg, a mely, a messiási várással, a dionysiusi aerá-
val. Krisztus urunk születésével, tanítói hivatalával, stb. 
foglalkozik. A szerző külön fejezetben foglalkozik az Úr 
testének külső alakjával, az utolsó vacsora napjával, az 
Úr testvéreinek és nővéreinek kérdésével, végül pedig 
az evangéliumok elbeszélésének időrendi áttekintését 
nyújtja. 

E résznél meglep minket a szerzőnek szónokias, 
meleg hangja, mellyel tárgyát olykor előadni törekszik. 
Tagadhatatlan, hogy a tárgy ilyetén való előadása az 
olvasó kedélyvilágára igen jól hat, de szerény nézetem 
szerint tankönyvben helye nincsen. Mert ne felejtsük el, 
hogy ép a biblikus tantárgyakat kezdők hallgatják, a 
kik a latin nyelvet nem birják annyira, hogy szerzőnk 
szónokias fordulatait szívesen vennék, másrészt ez a 
stilus ma már idejét multa. Mai napság túl vagyunk 
már azokon a rhetorikai ömlengéseken, a melyekben 
Dankó és kortársai oly nagy gyönyörűséget leltek. 
Annál is inkább, mert a régieknél a frázis nagyon sok-
szor az érvelés helyét pótolta, míg nekünk inkább arra 
kell törekednünk, hogy hallgatóink kusza gondolkodását 
fegyelmezzük, bizarr képzelődését megszelídítsük, a mi 
csakis a tárgy objektiv előadásával érhető el. Egyes 
fejezeteket a szerző bátran elhagyhatott volna. Ilyenek 
a Dániel jövendöléséről szóló 7-ik, a messiási prophe-
tiákat elősoroló 10-ik és a Krisztus külső alakját tár-
gyaló 13-ik §§-ok. 

Legyen szabad ezúttal a szerzőt néhány kisebb 
tévedésére figyelmessé tennem. A Sibyllák nem a Kr. e. 
két utolsó században íródtak. (6. 1.) Henoch könyvének 
messiási része nem tartozik szorosan a könyv testéhez 
és így nem áll az, a mit szerzőnk a könyv keletkezési 
idejéről a 7-ik 1. általában állít. — Téves a 8. 1. olvas-
ható állítás, hogy a Liber Jubilaeorum Kr. halála után 
íródott volna. V. ö. Schürer4 III. 376 : vorherodianisch. — 
Az Assumptio Moysis messiási gondolata egészen más, 
mint azt szerzőnk u. o. feltünteti. — Virgil IV. Eclo-
gáját illetőleg utalok Mayor : Virgil and Isaiah c. az 
«Expositor» 1907. évf. 289—311. II. megjelent cikkére, 
a melyben nagyon valószínűvé teszi, hogy a római 
költő — a római zsidók révén — valamiképen tudomást 
szerezhetett Izaiás jövendöléseiről. — Dániel jövendö-
léseinek megbeszélésénél a szerző megemlíti ugyan van 
Bebbernek a Bibi. Zeit 1906. évfolyamában megjelent 
cikkét, de hasznát nem igen vette. (19. 1.) — Kr. u. szü-
letése napjának megbeszélésénél Uszener idevágó kuta-
tásait kár volt jobban figyelembe nem venni. — 
A 11. §-ban Krisztus urunk nyilvános tanítási idejét 
illető vita ismertetése nagyon hiányos. — A 18-ik §-t jó 
lett volna az első után tenni. — A zsidó szekták ismer-

tetése elavult. A therapeutákat illetőleg 1. legújabban 
FI. Petrie : Personal Religion in Egypt. (London, 1909.) 
e. m. 59—84. 11. 

Áttérve a szorosan vett bevezetésre, általánosságban 
a következőket kell megjegyeznünk : Szerző még mindig 
a régi recept szerint tárgyalja a kanonikus evangéliu-
mokat. Már pedig ez a módszer ma többé célhoz nem 
vezet. Az a kérdés, kik és mikor írták az Evangéliu-
mokat, nem áll többé előtérben, hanem a fődolog az 
Üdvözítő személyét és tanait illető hagyomány történeti 
hitelessége. A katholikus theologia legfőbb hivatása e 
következményeiben nagy horderejű tétel tökéletes bizo-
nyítása. A régi bizonyítási módszer az újabb támadá-
sokkal szemben hatástalan, mert nem veszi figyelembe 
az első három evangélium kölcsönös irodalomtörténeti 
viszonyát és nem számol e három ú. n. synoptikus 
evangélium történeti adatainak a János-evangéliumhoz 
való viszonyával, a melyet ép a legújabb időben, Loisy 
és iskolája hegyeztek ki oly élesen. 

Szerzőnk e komoly és alapvető kérdésekkel ugyan-
csak röviden bánik el. A synoptikus kérdést öt, a 
János kérdést alig bárom oldalon tárgyalja le. Elhiszem, 
hogy a tárgy kényes és kezelése nem a legkellemesebb 
föladat, de nem hiszem, hogy az egyház érdekében 
állana e problémák fölényes mellőzése. Mert ezek a 
kérdések még mindig vita tárgyai és a napirendről egy-
hamar le nem kerülnek. Ha nem mi foglalkozunk velük, 
megteszi helyettünk más, de legyünk rá elkészülve, hogy 
nem lesz benne köszönet. 

Szerzőnk egy másik hibája, hogy apologetikus túl-
buzgóságában egyes problémák és föltevések tárgyalá-
sánál nem annyira belső valószinüségüket, mint inkább 
hitvédelmi szempontból való hasznavehetőségüket nézi. 
így pl. kizárt dolognak tartjuk, hogy Márk evangéliu-
mának szerzőnk által megállapított keltezése (44-ben) 
megállja helyét. Igaz, e keltezésnek régebben sok híve 
volt, de a mellette fölhozott érvek gyöngesége a bizo-
nyára nem liberális Cornely-t is arra késztette, hogy a 
második Evangélium keltezését 52-re tegye. 

Azt sem helyeselhetjük, hogy a szerző szent Pál 
levelei authentiájának bizonyítását csaknem véges-végig 
mellőzi és beéri egyes nehézségek szűkös megbeszélé-
sével. A mai viszonyok között az idevágó kérdések 
beható tárgyalása ugyancsak szükséges. 

De talán elég volt a szerző művének negativ olda-
lairól. Nagy liibát követnénk el, lia csak azokra volnánk 
tekintettel. Szerzőnk müve alapos készültségről és való-
ban nagy szorgalomról tanúskodik. Egyes fogyatkozásai 
dacára igen áttekinthető és hasznavehető tankönyv, 
melyet hazánk szemináriumainak hallgatói bizonyára 
szivesebben vesznek kezükbe, mint Cornely túltömör és 
nehézkes bevezetését. Reméljük, hogy csakhamar máso-
dik, javított kiadásban fogjuk viszontlátni, a melyben 
semmi kifogásolni való nem akad. 

Kmoskó Mihály dr. 
* 

D e r A a r . Illustrierte Monatschrift für das gesamte 
katholische Geislesleben der Gegenwart. Regensburg, 
Pustet. Előfizetési ár negyedévre K. 4.80, egyes szám 
ára K 1.80. 

Valahányszor egy-egy új folyóirat indul útnak, hogy 
a helyesen vagy helytelenül értelmezett kultura szolgá-
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latába álljon, a lap programmját adó közhelyek közül 
ritkán hiányzik annak a «régóta érzett hiánynak» kon-
statálása, melynek megszüntetése volt a megindítás 
főcélja. A regensburgi Pustet-cég e most megindult folyó-
iratának bevezető soraiból sem hiányzik ez a stereotip 
kifejezés, a ki azonban a viszonyokat ismeri, jól tudja, 
hogy a hézagpadló jelző a jelen esetben korántsem frázis. 

Kissé furcsán hangzik ugyan, de úgy van : a német 
katholikusok műveltebb része már régóta hiányát érzi 
egy olyan folyóiratnak, amely az ú. n. «családi lapok» 
és a szigorúan tudományos, szakembereknek szóló s így 
legtöbbszőr egyoldalú s magas folyóiratok között levő 
ürt áthidalva, olvasóit folyton a kor színvonalán tartaná, 
de úgy, hogy a katholikus felfogás ujj mutatását sem 
kelljen nélkülözniök. A két tipikus családi lap, amelyek 
a népies és hitbuzgalmi lapok légiója után következnek, 
az «Alte und neue Welt» s a szintén Pustet kiadásában 
megjelenő «Deutscher Hausschalz» — sokaknak igényét 
ma már nem elégíti ki. A sor másik végén ott van a 
wien-i Leo-Gesellschaft által kiadott évnegyedes folyó-
irat a «Die Kultur» —amely azonban ellenkezőleg kissé 
magasra taksálja igényeit az olvasóval szemben. Sok-
oldalú és kitűnő folyóirat, mely már inkább a tudo-
mányos jelzőre tart számot, (illusztrációk nélkül jelenik 
meg negyedévenkint) dacára, hogy a szépirodalom is 
képviselve van lapjain. 

A kettő között áll a szintén magas színvonalú 
«Hochland», de itt meg az a baj, hogy többé-kevésbbé 
hitelét vesztette a közönség előtt. Mint a francia és olasz 
modernisták szószólója, pár évvel ezelőtt meglehetős 
szomorú hírnévre tett szert, szerkesztője pedig az a 
Karl Muth, a ki elhamarkodott vádjaival előidézője volt 
annak a most is folyó irodalmi harcnak, melynek tárgya 
a kath. szépirodalom állítólagos elmaradottsága. Muth 
és lapja ebben a vitában is olyan furcsa szerepet ját-
szottak, hogy több szigorúan katholikus érzelmű iró 
kötelességének tartotta felszólalni ellenök. Ebből kere-
kedett azután a harc. 

A katholikus közönség tehát, amely a «Hoehland»-
tól visszahökkent, amelynek a családi lap kevés volt, a 
«Die Kultur» meg sok, tanácstalanul állott és várta az 
ezeket áthidaló orgánumot. S ezt kapta kezeihez a «Der 
Aar» októberi, legelső számában. 

A folyóiratot Denk Ottó dr. szerkeszti, a ki Otto 
von Schaching néven több mint 30 év óta kedvelt elbe-
szélője a német katholikusoknak. Szerkesztői munkáját 
nem kevesebb, mint 113 hivatalos munkatárs fogja meg-
könnyíteni, köztük a tudományos és irodalmi élet leg-
kiválóbb alakjai, mint Beszmer, Donát, Gietmann, Heiner, 
Hilgers, Holhveck, Pesch, Willmann, továbbá Eschel-
bach, Federer, Králik, de Mathies (Ansgar Albing), Scapi-
nelli slb. A magyar névnek P. Szabó Szádok O. Pr., a 
római Collegium Angelicum rektora fog dicsőséget sze-
rezni köztük. 

Az első füzet tartalma igen szép és változatos. Hans 
Meyer müncheni egyetemi tanár Balmes emlékének szen-
tel lelkes sorokat születésének századik évfordulója alkal-
mából (a mi katholikus szakembereink talán csak nem 
feledkeztek meg róla egészen?), Säg m ül 1er a tübingeni 
egyetem tanára Möhlerről és iskolájáról, Ude gráci tanár 
a monizmusról, Weinmann X. Pius egyházzenei reform-
járól írt cikket. Méltóképen sorakoznak melléjök Besz-

mer pszichológiai, Rosl nemzetgazdaságtani, Doering 
művészettörténeti értekezései, azonkívül különféle cikkek 
és szemlék az irodalomtörténet, szépirodalom, a világ-
politika, természettudomány, művészetek köréből, a 
szebbnél szebb képek egész seregétől tarkítva. 

A szerkesztőség névsora és a kiadó neve eléggé 
garantálják az új folyóirat mindenkor kifogástalan szelle-
mét, a kezünkben levő első szám pedig remélni engedi, 
hogy feladatát mindig nagyon szépen fogja betölteni. 

A «Sas» előtt már első szárnycsapásai után is gyö-
nyörű perspektívák nyílnak meg, hisszük, hogy katholikus 
irodalmunkat mindenkor méltóan fogja reprezentálni. 

Wiblitzhauser Ödön. 

A misztika 

Elég gyakran hallani manapság is e szót : misz-
tika. De kevesen szeretik. Még kevesebben vannak 
tisztában azzal, hogy mit jelent. Nézzük meg tehát 
közelebbről, nevezetesen a valláshoz való viszonya 
szerint. 

A vallás nem egyébb, mint az élet egységesítése 
az isteni látószög alatt. («L'unification de la vie sous 
l'aspect divin».) Más szóval : finis ultimus hominis 
est Dens. A misztika pedig nem egyébb, mint ennek 
tervszerű, következetes keresztülvitele. 

Az élet egységesítése. Miben áll ez ? Abban, hogy 
az ember életének csak egy központja van ; és min-
den egyébb e központ körül, mint tengely körül forog. 
Más szóval, hogy az embernek törekvéseiben, csele-
kedeteiben, egész életében egy célja legyen. Minden 
egyébb pedig csak eszköz. Eszköz erre az egy célra. 

Ennek az életegységesítésnek a hiánya a boldog-
talanság főkutforrása. Mert ilyenkor megesik, hogy 
az ember előtt két cél támad, mely egymással pár-
viadalra kél. Mindegyik szeretné a másikat eltávolí-
tani, vagy legalább is az eszköz nívójára redukálni . 
Ez okozza aztán az embernél a belső konfliktust, a 
meghasonlást, a boldogtalanságot. 

Az ember a legkülönfélébbeket választhatja élete 
középpontjául, tengelyéül, szóval élete céljául. Sok 
ember abba a pillanatnyi jólérzésbe, a mit a külső, 
látható dolgok nyújtanak, helyezi élete középpontját. 
Eletében az anyagi öröm, a külső siker, vagy általá-
ban az «ego» sikere van előtérben. 

Minél inkább anyagi, külső ez az életcél, annyi-
val inkább van kitéve az anyag és a külvilág ezer-
féle esélyeinek. Annál inkább bizonytalan. 

A ki élete céljául a jót mint olyant, bölcseletileg 
beszélve: a «bonum per se»-t választotta és ennek 
jegyében törekszik belsejében minél inkább töké-
letesbbülni és e belső erkölcsi energiát kifelé igazi 
jósággal sugározni, az misztikus. 

Aki a végtelen jót egy személyes Istenben látja, 
kihez a kegyelem által lehet csak eljutni s a ki ennek 

1 Részben egy kiváló frçiburgi tanár szakelőadásai 
nyomán. 
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útját abban látja, hogy «szeresd felebarátodat, mint 
tennenmagadat», az keresztény misztikus. 

Ha szobánkban dolgozunk és künn az utcán 
lárma van, ez m u n k á n k b a n akadályoz. Munkánk 
zavartalansága kedvéért kénytelenek vagyunk betenni 
az ablakot, hogy az utca lá rmája tovább ne aka-
dályozzon munkánkban . Persze, ha vasakaratú, acél-
idegzetű, ideális emberek volnánk, nem izgatna az 
utcai lárma ; annak dacára is zavartalanul összpon-
tosíthatnánk egész valónkat adott munkákra . 

Ha pedig egész figyelmünket, egész életünket, 
egész valónkat Istenre akar juk összpontosítani, mind-
azt mi minket akár belsőnkben (például rendezetlen 
vágyak, törekvések, szenvedélyek a legkülönfélébb 
irányban), akár a külvilágban (a «világ» csábításai, 
vagy legalább elszórakoztató, életcélunkat, Istent min-
dennapi sokfélesége által elhomályosító mindenféléje) 
ebben zavar, kerülnünk kell. Ez a «Weltllucht», a 
«via negativa». Csirájában ez, ez az önmegtagadás, 
ez a «lemondás» megvan minden önuralmi aktus-
ban, mely nehezünkre esik, mely bizonyos belső 
küzdelemmel jár . E «via negativa» van delelőben 
keresztény aszkétáink nem ritkán szinte borzalmas 
vezekléseiben. E «via negativa» csapott át a patho-
logia határaiba a hegyes szegeken fekvő, a soha le 
nem ülő, stb. indus fakiroknál. 

A rendszeresen és tervszerűen gyakorolt önura-
lom, önmegtagadás, annak külső eszközeivel együtt, 
ez az aszkézis. 

Mint már érintettük, az aszkézist teljességgel 
senkisem nélkülözheti. Bizonyos önuralom már e 
földi boldogulásnak is előföltétele. Krisztus Urunk 
pedig azt m o n d j a : «a ki nem tagadja meg önmagát, 
nem lehet tanítványom». Önmegtagadás nélkül nincs 
önfegyelem. Önfegyelem nélkül nincs belsőnkben 
rend és harmónia. Ezek nélkül pedig nincs élet-
egységesítés, nincs tartós boldogság. 

De hogy van ez? Hisz ez az egész világ, ez a 
szép világ nemde Isten alkotása? Isten alkotása a mi 
testünk is minden életmozzanatával, ép úgy, mint a 
lelkünk. Minek hát ez elől szaladni, ennek hadat 
üzenni ? ! 

Igenis, mondja a keresztény világnézet, minden, 
ami van, ami létezik, kívülünk és mibennünk, Isten 
alkotása. (Omne quod est, bonum est.) De ne feledjük, 
hogy minden teremtettnek csak akkor és oly mér-
tékben van életünkben létjogosultsága, a mikor és 
a mely mértékben az Istennek és az istenakarta 
erkölcsi rendnek, mint eszköz, alá van rendelve. Ez 
alárendelés pedig — az eredeti bűn szülte emberi 
gyarlóság folytán, mondja a theologia — sok esetben 
nagyon nehéz. Boldog, a ki erre képes, boldog, a ki 
minden virágillatot, melynek örvendez, minden jól-
eső falatot, melyet szájába vesz, minden körülötte a 
külvilágban előforduló mozzanatot, igazán az Isten-
hez való közeledés jegyébe, sub specie aeternitatis, 
tud elhelyezni. Ezen értelemben mond ja szent Pá l : 

akár esztek, akár isztok, mindent Isten dicsőségére 
tegyetek! Ebben áll annak a megvalósítása, hogy: 
mindenkor imádkozzatok! Ez a mindent az isteni 
pr izmán át való látás ihlette szent Ferencet az ő 
himnuszára a Naphoz, ihlette arra, hogy a farkast 
is testvérének szólítsa. Ez a lelkület mutat ta szent 
Benedeknek egyik látomásában a nagy teremtett 
mindenséget Istenben, mint egy porszemet a Napban. 

E szellem késztette szent Domokost, ki előbb 
tíz évig nem ivott bort, arra, hogy lelki gyermekei, 
a sanct-sistoi nővérek közt, velük Istenben kedvesen 
társalogva, megigya a bort. 

Azonban ehhez a befejezett, a tökéletes misz-
ticizmushoz, melyben az összes teremtményeket 
láthat juk s örvendezhetünk rajtuk, csakhogy most 
már Istenben, csak kevés lélek ju t el. És aligha elő-
zetes, keserűen édes, önmegtagadással teli fáradságos 
esztendők lelki m u n k á j a nélkül. De ha e fokra elértek, 
az eddigi, sokszor rendkívüli önsanyargatásaikkal föl 
szoktak hagyni : azok már nem szükségesek. (Érdekes 
példa erre teszem Suso Henrik.) 

Ellenben sokan, tiszteletreméltó, szentéletü em-
berek, nem ju tnak el idáig: folyton-folyvást kell a 
«világ» elől szaladniok, hogy Istenüket, mint életük 
központját , el ne veszítsék. 

És ez, ezen utóbbi lelkület kiterjesztése másokra, 
a többi emberekre, ez egyik rugója azon néha elő-
forduló sötét aszketizmusnak, mely mintegy dualiz-
must teremt Isten és a teremtmények közt, mely 
mintegy feledteti, hogy Isten mindennek a teremtője. 
Csakhogy ez: manichaeismus. Ez riasztja el aztán a 
naiv mindennapi élet embereit, kik nem tudják el-
hinni, hogy a világ és minden, mi benne van, rossz. 

Azonban ne feledjük, hogy az egész mindenség-
nek Istenben való látása is nagy óvatosságra int. Ha 
lelkünk nem ment át alapos önuralmi m u n k á n és 
azt időről-időre nem ismétli ellenőrzés gyanánt, 
könnyen önámításba esik. Azt hiszi, Istent keresi a 
teremtményekben, pedig csak a rendezetlen én-t ke-
resi. Ha pedig nem áll világosan szemünk előtt az, 
hogy Isten a teremtő (causa pr ima) és minden egyébb 
csak teremtmény (causa secunda), hátterében ott ki-
sért a pantheismus. Ha végre a «lelki ember sza-
badságát», melynél fogva m á r nyugodtan élhetünk 
a teremtményekkel, hisz sikerült őket mindenkép 
Istennek alárendelni, a pozitív isteni törvények ke-
retein kívül értelmezzük, a legmesszebbmenő er-
kölcsi féktelenség fenyeget. Példa rá a sok közép-
kori szekta. 

Summa summarum két nézőpont van : az egyik 
a fősúlyt arra helyezi, hogy minden, ami van, Isten 
teremtménye, tehát magában véve jó és nem rossz. 
E theologiai irány pogánykori elődjét Aristotelesben 
látja. Világos, hogy tekintetbe veszi az eredeti bűn 
okozta megszorítást is. 

A másik nézőpont, mely pogány előhírnökét Pla-
tóban leli, ki a testet a lélek tömlöcének mondta, 
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az önmegtagadásra, a «via negativá»-ra, a «Welt-
flucht»-ra helyez nagyobb nyomatékot. 

Hogy e kettő melyikéből markolunk többet, az 
a lelki állapottól, az egyén és az illető kor lelki 
állapotától függ. P. M. 

J^épek a katholikus irodalom közelebbi huszon-
ötéves múltjából. (in.) 

A «Téli Esték». Szatmári káplán koromra esik a 
«Téli Esték» megindítása (1887. október végén). 
S mert a Religio e lapocskának ismertetése révén 
foglalkozott az én csekély személyemmel, illetőleg 
i rodalmi működésemmel, nem lesz talán érdektelen, 
ha egyet-mást a «Téli Esték» keletkezéséről és to-
vábbi sorsáról elmondok. 

Iskolában voltam, mikor egy kis leány könyvei 
közt megpillantottam egy lapocskát, «Téli Újság» a 
cime. Ha jól emlékszem, Csécsi volt a szerkesztője. 

— Honnan kaptad kis leányom ezt a képes 
lapot ? 

— Az öcsém hozta az iskolából. 
— Melyik iskolából? 
— A kálvinista iskolából. 
— Ingyen kap já tok? 
— Nem. Egy krajcárt kell érte fizetni. 
— És sokan f izetnek? 
— Ujujuj , minden fiú, minden leány. 
— Kinek kell a krajcárt fizetni ? 
— A káplán tiszteletesnek. Vagy magának a 

tanító úrnak. 
Óraközben átnézem a kis képes «Téli Újságot». 

És minél jobban, figyelmesebben nézem: annál inkább 
arcomba szökik a vér. Iszonyú dolgok vannak ebben 
a kis újságban. Rólunk katholikusokról. A bőjtről. 
A gyónásról. A szentekről. A búcsúról. 

Ime, az ilyen lap, újság még a kath. családokba, 
vegyesházasságú családokba, kath. iskolákba is eljut. 
Zsákszámmal küldik Makóról vagy honnan. És ki-
tűnő médiumot találnak a terjesztésére, az iskolás 
gyermekekben. (Megkísérelték e terjesztési módot 
most az állami iskolákban is. Mert a kálvinista isko-
lák államiakká lettek. Egy református tanító az iskola 
pincéjében mutatott nekem nagy csomó «Téli Új-
ságot». A gyermekeknek kellett volna terjeszteni. De 
az iskolai szabályok nem engedik.) 

Abban a pi l lanatban készen volt az én lapom 
tervezete, «Téli Esték» cimen. Nagy körvonalaiban 
lelkemben zsongott, rajzolódott a «Téli Esték» egész 
eszméje, tartalma, i ránya és célzata. 

Iratot az iratok ellenében ! Újságot az újságokkal 
szemben ! 

Csak keveseknek, a legmeghittebb baráta im-
nak szólottam. Azok vagy mosolyogtak, vagy vállai-
kat emelgették. 

— Szatmáron országos lapot ! 'Iszen a meglevők 
is tengenek, bukdácsolnak. Magadra vagy hagyatva. 

Elszigetelten állsz. Pénzed nincs. Kik lesznek m u n k a -
társa id? És így tovább. 

A kockát elvetettem. Október végén a «Téli 
Esték» első számának szerkesztését elvégeztem, be-
fejeztem. Molnár János, most már néhai derék nyom-
dász meg vállalkozott a kiadására. Én magamnak 
az első esztendőre szerkesztői dijat nem kötöttem 
ki. Lesz, a 'hogyan lesz. Ad, amit adhat. Dolgozom : 
ingyen. 

A mutatványszám négy-ötezer példányban röpül 
szét az országban. Úgyszólván két hetem se' maradt 
az előfizetők gyűjtésére. S ime ezen idő alatt 800 elő-
fizető jelentkezik. Későbben több. 

A városban magában 3—400 előfizető akadt, 
köztük sok kálvinista. 

Sok álmatlan éjszakám volt, míg végre teljesen 
döntöttem lapom irányát illetőleg. Míg végre meg-
állapodtam, hogy «a keresztény családok lapja» lesz. 
Szigorú, alkuvást nem ismerő keresztény irányú lap, 
melyben mindig helyet fog találni a kath. érdek, 
lelkesítés, védelem és gyakorlati életrendszer is. 

A «Téli Esték» egészen új hangot, stílust és mo-
dort visz a kath. hír lapirodalom terére. Kerül min-
den civódást. Közérthetőségre törekszik. Nem vitázik. 
Magát az igazságot írja le a maga lényegében. Azokat 
az igazságokat, melyek ma, holnap és naponkint 
ferdítésben, megtámadtatásban részesülnek. A vallást 
nem húzza elé mindunta lan mintegy üstökénél fogva. 
Inkább a gondolkozást segíti elő, hogy aztán a tanul-
ságot maga az olvasó érezze meg. És kövesse. Ren-
díthetlen hivője legyen. 

A kik emlékeznek még a «Téli Esték» megjele-
nésének idejére, azok tanúbizonyságot tehetnek róla, 
hogy ez a kis lap igen nagy hatást tett. Az elismerő 
levelek özönével jöttek. Még protestánsoktól is. 

S mert abban az időben a szocializmus egész 
vadságával és rombolásával főleg az iparos, polgári 
osztályban kereste termő, kedvező talaját, a «Téli 
Esték» nagy gondot fordított a polgári osztály érde-
keire. Akkor még nem sejtettük, hogy a szocializmus 
lehellete erősen fogja érinteni a földmívesosztályt is. 
Sőt épen a falvakban, a mezőn, az aranykalásszal 
ékes Alföldön ejti meg a józan gondolkozású magyar 
népet. 

A «Téli Estéket» nem segíti senki anyagilag. 
Teljesen a maga lábán kell, hogy álljon, já r jon . De 
hihetetlen rövid idő alatt az ország kath. és keresz-
tény íróinak egész csapata veszi körül. 

A mai nemzedék, a fiatal írógárda el se tudja talán 
már képzelni, hogy mikép lehet csupa lelkesedésből, 
tiszta szép idealizmusból, a közös munkálkodásnak 
magasabb fölfogásából ingyen dolgozni.1 Ma egy-két 
gyönge cikkecskének közlése után nyomban érkezik 
a puhatolózólevél szerkesztőségünkbe, melyben a 

1 A «Refigio» mai munkatársai mind így dolgoznak a 
szerkesztővet együtt. Szerk. 
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maguka t kész i rónak képzelő fiatal óriások a tisz-
teletdíj i r ányában szorgoskodnak. 

Akkor (s ta lán m a is kevesen) : dolgoztunk 
ingyen. I r tunk igazán lélekből a lelkeknek. Ma m á r 
csak a fecskék csevegnek és a virágok i l latoznak bér» 
irói tiszteletdíj nélkül. 

A «Téli Esték» szerkesztőségéhez csatlakozott 
Í róinknak, akkori kath. í ró inknak színe-java. Csak 
nagyjából emlí tem föl : Maszlaghy Ferencet , Luga 
Lászlót, Gyurinka Antalt, Lévay Mihályt, Ruschek 
Antalt, Babik Józsefet, Wal t e r Gyula drt, Sarmaságh 
Gézát, P. Tomcsányi Lajost, Poór Antalt, Vincze 
Alajost, Páli Edét, Policskó Jánost, Szülik Józsefet, 
Kincs Istvánt, E m b e r Károlyt, Molnár Jánost, Németh 
Gellértet, Perényi Jánost, Zoltsák Jánost, Komócsy 
Józsefet, Rosty Kálmánt , B o d n á r Virgil drt, Tó th-
falussy Dánielt, Schiffer Ferencet , Jandris ics Jánost , 
Orosz Alajost, Huttkay Lipótot, Irsik Ferencet , Kiss 
János drt , Schlick Jánost, Kastelli Kornéliát, Vajóczi 
Kálmánt , Dunay Jánost , Steinberger Fe renc drt, Vá-
rossy Gyulát, Bagossy Bertalant , Fodor Gyula drt és 
sok-sok másokat , kik sű rűen keresték föl a «Téli 
Esték» hasábja i t és ra j ta voltak, hogy e kis lap tar-
ta lomban, erőben, elevenségben mindig előbbre és 
e lőbbre ha lad jon . 

Haladt is. Egy évtizeden túl fokozot tabb és foko-
zot tabb erővel tört m a g á n a k utat, szerzett népszerű-
séget, közelismerést . És nevelt egész irói gárdát és 
lelkes közönséget, amike t összehozni, együttar tani 
bizony csak ri tka időknek és körü lményeknek adatott . 

Ha akkor ezt a kis lapot szálon fogja egy erő-
sebb anyagi erő, élelmesebb kolportáló, ha ta lmasabb, 
tekintélyesebb testület : bizony ma virágzó lap lehe-
tett volna, illetőleg lehetne és az egész országban, 
m i n d e n község, ezer és ezer keresztény családnak 
legismertebb, legkedveltebb téli o lvasmánya. Pontos 
számot nem tudok mondan i . De megbízható forrás-
ból tudom, hogy a pro tes táns «Téli Újság» ma is 
6—8000 pé ldányban forog közkézen. 

De nem fogták szálon. Nem törődtek vele. Sem 
nagy céljával, sem hatásával . Meszlényi püspök r a j o n -
gásig szerette e kis lapot. 0 maga is nem egy ked-
ves, takaros cikkecskét diktált le nekem. De a k k o r 
még nagyon szegény ember volt. Alig tudott k ibo-
nyolódni a püspökség anyagi gomolyagjából . Nem 
tehetett semmit . 

Aztán más, kedvezőt lenebb idők jöt tek a «Téli 
Esték»-re. A poli t ikai idők. A levegő megtelt a poli-
tikával. Megindul Lepsényi lap ja hal la t lan pártfogás-
sal. A magyar kath. nép úgyszólván belelül a poli-
tizálásba. A «Néplap» megtellik polit ikai cikkekkel. 
Hát térbe szorul az ér telmet fölvilágosító, szivet fogó 
o lvasmányok hatása. Az «Egri Népújságra» is csapást 
m é r az új i rány, az ú j kath. heti lap. A többi körü l -
ményekrő l hallgatok. Nem szólok. Vannak emlékek 
és sebek, melyeket el kell takarni . A közért, a köz-
békeért . Önmagunk megbecsüléseért . Bodnár Gáspár. 

M. T e m e s v á r . Jó lesz. 
T. Kaloesa . Szép, hogy még katonasorban sem feled-

kezik meg a «Religió»-ról. 
T. K. B u d a p e s t . Lendületes, szép tolla, mondhatom, 

sokat ér, sokat ígér, ha folyton tanulva fog írni. A tanulás 
nélkül írni akarókból csak vad zsenik válnak. 

K. Budapes t . Ne vegye kérem rossz néven attól az 
embertől, hogy folyton változik, hisz a változliatatlanság 
ellenkezik az emberi természettel, miután egyedül az Isten, 
az abszolút lény, változhatatlan és kívüle minden változik. 
Csak az a kérdés, miként és mivé változik? Ugy-e, mint az 
írás mondja: stultus ut luna mutatur, avagy jobbá, tökélete-
sebbé-e? Ugy-e, mint a kűzszólás tar t ja : sapientis est niutare 
consilium in melius, avagy in melius nélkül változik és mégis 
bölcsnek gondolja magát? Ez itt a kérdés s nem a változás 
maga. A változás lehet a haladás, de lehet a hanyatlás útja 
is ; tehát jó is, kívánatos is, de lehet kárhoztatandó is : 
ifjúnál, öregnél, gentrynél és polgárnál, papnál és világinál, 
szóval minden embernél. A változásnak ezt a mértékét alkal-
mazza reá s úgy állapítsa meg egyéni értékét. 

II. Budapes t . Most már látjuk, mennyire igaza volt 
Széchenyi István grófnak 1848-ban, midőn a zsidó emanci-
pációt szóba hozó Kossuth Lajosnak mondta : ha mi föl-
szabadítjuk a zsidókat, vájjon ki fog bennünket fölszabadítani 
a zsidóktól ? Azt az egész szabadkőmívesi akciót néhány 
balekül fogott kereszténnyel egypár agilis zsidó csinálja. 
Egyrészt azon vannak, hogy minden birtokot kézrekerit-
senek, másrészt, hogy bomlásra vigyék az egész keresztény 
társadalmat s igába hajtsák az ősi lakosokat. Szóval, hogy 
zsidó országot csináljanak itt Palesztina helyett. A talaj 
erre nálunk nagyon alkalmas; lármájuk hatása alatt a sok 
anyagi és erkölcsi tönkre jutott ur elhiszi nekik, hogy csak 
szociális igazságot akarnak s még segédkezik nekik. Még 
tolja szekerük sok immoralitással megkent kerekeit. Azt 
akarja, hogy a szekularizáció utján az egyetlen hozzáfér-
hetetlen birtok, az egyházi birtok is, melynek jótékony olda-
lát észrevenni nem akarják, szintén kezükre kerüljön, mint 
az uri birtokokkal sorra történik. Mit lehet erre mondani? 
Csak azt, hogy : Quem deus perdere vult, dementat. 

Megjelent : 
B ű n b o c s A n a t a z ő s e g y h á z b a n . 

Dogmatörténeti részlet. 
Irta : Dudek János dr., egyet, tanár. 

Ara 2 kor. 50 fillér. 

TARTALOM. Balmes Jakab emlékezete. B. Ujfalusi 
Györgytől. — Hofbauer sz. Kelemen élete. XIII. Breznay 
Béla dr.-tól. — Ki volt Telegdi Csanád követtársa? 
Lukcsics József dr.-tól. — A kath. nevelés archimedesi 
sarkpontja. Tóth Kálmán dr.-tól. — Társadalmi patho-
lógia. IV. Jehlicska Ferenc dr.-tól. — Egyházi világkrónika. 
(A portugál forradalom tanulságai stb.) —y —la-tói. — 
Irodalom. Babura : Introductio in N. F. Kmoslcó Mihály 
dr.-tól. — Pustet : Der Aar. (Új kath. folyóirat.) Wiblitz-
hauser Ödöntől. — A misztika. P. M.-től. — Képek a 
magyar kath. irodalom közelebbi huszonötéves múltjá-
ból. III. Bodnár Gáspártól. — 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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Egész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

K12- D Ü D E K J Á N O S dr 
" 6. EGYETKMI TANÍÜ 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

Credo, quia absurdum. 
(Bölcselettörtémelmi tanulmány.) 

I. 
A mint a szavaknak, úgy a je lmondatoknak is 

megvan a történetük, történeti kifejlődésük, bővülé-
sük, ú j értelemmel való kapcsolódásuk. A szavak 
értelme idővel eltolódik, sőt egészen új tartalmat 
nyer. A je lmondatok pedig ugyanazon lélektani és 
történeti hatások alatt előítéletekké fa jzanak el. 

A nyelv fejlődésének lélektana bizonyítja állí-
tásomat. 

Ezért szükséges a szállóigékkel szemben tartóz-
kodó álláspontot elfoglalni. Becsületes lelkület és 
tisztességérzet óvjanak meg attól, hogy főleg a mult 
idők jelszavait a mi felfogásunk, a mi látásunk sze-
rint magyarázzuk. Igazságtalanokká válunk, mihelyt 
erről megfeledkezünk. 

Az idők változnak, a korszellemek egymásra tor-
lódnak s a bennük élő ember más és más eszmékkel 
lép az életbe, más és más szellemet lehel ki szavai-
ban, gondolataiban, aforizmáiban, művészetében és 
bölcseletében. Az idők múlnak, a régi eszmék elher-
vadnak, a vágyak más tárgyakat keresnek s bár a 
múlttal való kapcsolat teljesen soha sem szakad meg, 
de a jelen mégis más szemmel nézi a multat, máskép 
is magyarázza s a mult eszméibe, érzéseibe, törek-
véseibe beleviszi saját eszméit, érzéseit, törekvéseit. 
Nem csoda. Hisz az ember szeret láncolatosan gon-
dolkodni, szereti önmagát a múltból kimagyarázni. 
De hiába, a jelen még sem lesz sohasem a mult 
a múl tnak körülményei mások, mint a jelenéi és 
ha csak egy szinnel bővült is a gondolat, már az a 
gondolat nem a régi gondolat. 

Credo, quia absu rdum! íme egy szálló ige, a 
mely szakadatlanul él a bölcselettörténelem Íróinak 
lelkében, a melyet szüntelen felkavarnak a múl tnak 
avarjából. A mi gondolkodásunkra, hitbeli meggyőző-
désünkre alkalmazzák, bár annak igazi, történeti 
értelmét nem ismerik. Tertullián mondot t ehhez 
hasonlót, de Tertullián ezt soha nem mondta s főleg 
nem oly értelemben mondta, a mint a modern böl-
cselő az iskolás bölcselőkre alkalmazza. A jelszó 
azonban még mindig él s főleg mint agitációs jelszó 

alkalmas arra, hogy egy egész gondolatirányzatot, szel-
lemi törekvést és világnézetet a világ csúfjának dob-
jon oda. 

A becsületes Heinze bölcselettörténelmi művé-
nek 9. kiadásában kijavítja azt a 7. kiadásban 1 oda-
dobott mondását : Der menschlichen Weisheit und 
Bildung wiederstreitet das Christentum. Sőt meg-
vallja2, hogy sem Tertullián, sem sz. Ágoston azt a 
mondást sehol el nem ejtették. Picavet, sorbonni 
tanár, sem állítja, hogy Tertullián ezt így mondotta , 
de más alakban mégis fenntar t ja róla a régi téves 
hitet. Azt mond ja ugyanis, hogy Tertullián a töké-
letesedés elvét ellentétbe helyezte az okságnak 
és az el lentmondásnak elvével3. A mi talán mégse 
ugyanaz, mint a credo, quia absurdum. A köztudat-
ban megőrzi azonban e meggyőződést a Schwegler-
féle magyarra is átírt bölcselettörténelem4 s a 
Paulsennek nálunk is nagyon ismert «Philosophia 
militans»-a.5 

Meg is magyarázza a berlini egyetemnek volt 
tanára, mit kell e szavak alatt érteni. A hivő tarto-
zik a katholikus egyháznak minden tanát, még ha 
az esztelen és ellentmondással is teljes, elfogadni. 
Alá kell magát mindennek vetnie, a mit az egyház 
tanított, tanít és tanítani fog, ha az a tanítás benső 
vagy külső alakjánál fogva az elfogulatlan ész előtt 
nem is igazság. 

A «credo quia absurdum» a köztudatban ma is 
ily jelentéssel bir. Aki csak ismeri e je lmondatot , 
így magyarázza. Vagyis a katholikus ember tartozik 
eszét megtagadni s Ítéletét, meggyőződését az egyház 
tanító hivatala határozatának alávetni még akkor is, 
ha azok a tanok az ész előtt teljesen tarthatatlanok, 
így tanította ezt, mondják, Tertullián s így kívánja 
ezt még ma is az egyházi engedelmesség. 

A jelszavak romboló ereje ismeretes s ép azért 

1 II. 7. Aufl. 62. o. 
2 II. 9. Aufl. 77. 
3 Remarquons que Tertullien est un de ceux qui ont 

donné au principe de perfection la forme la plus opposée 
aux principes de contradiction et de la causalité. Esquisse. 
1907. 74. o. 3. j. 

4 185. o. 
5 54—55. o. 
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az egyházat egyrészt óvatossá teszik, hogy határo-
zatai, intézkedései ily balhitet ne ápoljanak. Másrészt 
ar ra serkentik hiveit, hogy a jelszavak történeti 
fejlődését kikutassák s azok valódi értelmét meg-
magyarázzák. 

Ezen utóbbi célt szolgálja ez a dolgozat is. Rá 
akarok tehát ar ra mutatni 

hogyan alakult ki Tertulliánig a hit és a bölcse-
let közötti viszonosság s mi szolgáltatott arra okot, 
hogy Tertul l iánnak tulajdonították e jelszót: Credo, 
quia ab su rdum; 

azután meg akarom magyarázni Tertullián helyes 
álláspontját is, 

és végül a credo, qui absurdum történeti ere-
detére mutatok rá. 

1. Egy ideális alapon nyugvó keresztény bölcse-
letnek alapköveit sz. Pál apostol rakta le. Gondo-
latában összekapcsolt eget és földet, átölel végest és 
végtelent, felmér minden időt és tért s úgy látja, 
hogy a szellemi és erkölcsi világ fejlődésében is Isten 
gondolatai nőnek, s azokban van elrejtve az embe-
riség ideiglenes és örök boldogsága. Vannak ugyan 
bőven pusztán emberi gondolataink is, örökké for-
rongó elméletek nyugtalanítanak szüntelen, ám ezek 
mégis muló jelenségek (semper destruuntur.) 

A történelmi életet e kétféle gondolatok vezetik, 
az örök isteni gondolatok és az emberi ész nyug-
talan izgalmassága. A végtelenség szellemi égbolto-
zata alatt nyüzsögnek alantas lelkek is, a kik 
nem fogékonyak az isteni kijelentések befogadására, 
a gondviselés örök terveinek meglátására, hanem 
szellemi törpeségük szűk körében mosolyognak, élce-
lődnek Isten nagy gondolatai, jóságos tervei fölött. 
«In Dei sapientia non cognovit mundus per sapien-
tiam Deum.» 

Olvassuk csak el e látószög alatt a Kor in -
thusiakhoz írt levélnek első fejezeteit s kiérezziik, 
mily zsenialitással vágja sz. Pál a pusztán szép 
szavú, de látókör nélkül szűkölködő bölcselőket? 
Minden lelki nyomorúság okozóit, kik csupán nyug-
talanságot hintenek el a lelkekben, de kibékítő fele-
letet nem tudnak adni a legfőbb kérdésekre. 

A «sapientia hominum» nélkülözi a megnyugvás-
nak, üdvösségnek igéit. Csak a «virtus Dei» lendíti ki az 
embert az érzéki világ köréből, csak ez tágítja ki szem-
határait az örök valóságokig. A ki vak akar maradni , 
itt gubbaszt e létnek szűk körében és «scandalum» 
vagy «stultitia» neki az üdvözítő evangelium is. 

Választani kell tehát a «sapientia hominum» és a 
«testimonium Christi» között. Az utóbbi eleven való-
ság, a kinyilatkoztatások láncolatában mint utolsó 
a századok hitét befejezte s tana mellett a kereszt-
fán tanúbizonyságot tett. 0 hordozza az üdvösség 
igéit. Az előbbi pusztán az emberi ész határain belül 
marad s nem képes a természetfölöttit befogadni, 
se a világ fejlődés jelentőségét megérteni. Sz. Pál 
elveti azt az örökké őrlődő bölcseletet, a mely 

«mindig kutat, de az igazságra nem ju t el.» «Az én 
beszédem és tanításom nem az emberi bölcseség 
hitető igéiben, hanem a léleknek és erőnek meg-
mutatásában állott; hogy a ti hitetek ne legyen az 
emberek bölcseségében, hanem az Isten erejében. 
Bölcseséget hirdetünk, de nem a világ, vagy a kiváló 
mesterek bölcseségét, a kik megsemmisülnek, hanem 
hirdet jük az Istennek titokteljes, elrejtett bölcseségét, 
a melyet Isten a világ kezdetétől elrendelt a mi 
dicsőségünkre, melyet senki a kiváló bölcselők közül 
nem ismert meg, mert ha megismerték volna, soha 
a dicsőség urát meg nem feszítették volna.» 

Sz. Pál tehát kétféle bölcseletet ismer. Az egyik 
Isten bölcselete, a másik az emberé. Isten örök 
gondolatait beleszőtte az ember gondolkodásfejlő-
désébe s a kinyilatkoztatások kapcsán tartotta ébren 
az emberiség üdvösségére vezető gondolatokat. De 
az emberi ész maga is megpróbálta, hogy az élet 
nagy kérdéseit megértse s létrehozta a bölcseleti 
iskolákat, a melyek kalandos u ton-módon törekedtek 
a világ eredetét, az ember hivatását, Istenhez való 
felemelkedését, az isteni gondviselést megoldani. 
Gondoljunk a platóni tanokra, az új akadémiára, a 
gnosztikusokra, az Alexandriából k iáradó zsidó böl-
cseletre, a keleti bölcseletre, a melyeket sz. Pál 
mind ismert, tanult és értékelt, és mind nagyon 
silánynak tartott. Ezekről mond ja a kolosszaiakhoz 
irt levelében : «Vigyázzatok, hogy valaki titeket meg 
ne csaljon a bölcselet (per philosophiam) és hiú 
ámítás által, a m e l y . . . nem Krisztus szerint vagyon. 
Mert Ó benne lakik az Istenségnek egész teljes volta 
testi valóságban. Inti Timotheuszt1, figyelmezteti 
Tituszt2, kéri a zsidó keresztényeket3, hogy «a h iába-
való és haszontalan bölcseleti kérdéseket kerüljék, 
a melyek folyton változnak, a míg Krisztus ugyanaz 
ma és hónap és örökké4. 

Pál bölcselkedésének végső eredménye tehát a 
következő. Van örök bölcselet, amely Istentől ered, 
(quam praedestinavit Deus ante saecula in glóriám 
nostram) és van emberi bölcselet, (sapientia princi-
p u m huius saeculi, qui destruuntur) a mely folyton 
változik. Az előbbi mellett a megfeszített Krisztus 
tett tanúbizonyságot és hozzá fűzte az ő isteni érde-
meit és elégtételét. Az utóbbi azonban még mindig 
vonakodik mindezt elismerni és hiábavaló kérdések-
kel függőben tart ja vagy megrontja az emberiség 
meggyőződését, akadályozza üdvösségét. Ezek a 
keresztény bölcseletnek első alapvető elemei. 

Igy lépett be a kereszténység a magára hagyatott 
ó-kori ész munká jába . Az emberi ész sokra képes, de 
gyarló önmagában. Az ó-kor bölcselőiben, egy Szo-
krateszben, egy Arisztoteleszben, egy Piátóban meg-
mutatta, mire képes. Önerejéből tovább nem juthatott . 
Ekkor termékenyítette meg szélesebb látókörrel a 
kereszténység. Trikál József dr. 

i I. 1. 4. és 4. 7. ; II. 2. 23. 2 3. 9. 3 13. 9. 4 u . o. 
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Ho flauer sz. felemen Mária hitvalló élete 
fó'bb vonásaiban feltüntetve. (xiv.> 

Már mondottuk, hogy a devalváció — vagyoná-
ban, a szent dolgokba belekontárkodó jozefinizmus 
«rendszabályozása)) pedig — szellemileg vitte a meg-
hagyott szerzetes rendeket s így a bécsi Orsolya-
rendi szüzeket is a romlás és pusztulás sodrába. 
Utóbbi tekintetben Hofbauer atyának a rábízott zárda 
tagjait fegyelmileg és szellemileg, vagy megfordítva, 
bensőleg és külsőleg, kellett reformálnia, hogy bennök 
a szerzetesi szellem ú j életre kelljen és ú j virág-
zásnak induljon. Erre hivatottabb embert, mint ő, ke-
resve sem lehetett volna találni. Terve, mellyel az új já-
születés munká jába belefogott, igazi mesteri alkotás, 
melyet a szerzetesi neveléstudomány bölcseletének, 
az ascetica quintessentiájának lehetne nevezni, a tisz-
tító (purgativa),1 a fölvilágosító (illuminativa), az 
Istennel legbensőbben egyesítő (unitivá) aszketikai 
u taknak bámulatosan ügyes, tapintatos és mély-
értelmű fölhasználása következtében. 

Első, általános elv, ebben az igazán természet-
fölötti szerzetesi neveléstudományban és pasztorá-
cióban az alattvalók, vagyis vezetendők föltétlen hó-
dolatának megnyerése — tisztelet és szeretet keltése 
út ján. 

A mi az elsőt, a tekintély nyomában járó tisz-
teletet illeti, Hofbauer atyának e tekintetben igazán 
nem kellett törnie magát, hogy tekintélyre tegyen 
szert az apácák előtt. Egész megjelenése fensőbb 
szellemet, szent embert árult el. Különösen, a hogy 
az istentiszteletet, kivált a szentmisét végezte és a leg-
méltóságosabb Oltáriszentséggel szemben viselkedett, 
az valóban tüneményszerű és varázsos hatású volt 
mindenkire nézve. De hal l juk e tekintetben egy 
szemtanú tanúskodását . M. Jacoba von Welschenau 
szavai: «Már puszta megjelenése a templomban — 
úgymond — oly méltósággal teljes, áhitatra gerjesztő és 
hódolatra keltő volt, hogy mikor ő a templomon 
végig ment, mindenki önkéntelenül fölkelt és mind-
nyájan csodálattal irányították rá szemeiket. Midőn 
aztán, szent ruhákba öltözötten az oltárhoz misézni 
fölment, úgy tünt föl, mint Isten valóságos helytar-
tója, telve fenséggel és méltósággal; hite és áhítata 
ragyogva sugárzott ki arcából ; úgy van, hogyha kö-
zelről tekintette őt meg ilyenkor az ember, úgy látszott, 
mintha szeráf volna, a ki szeretettől lángolva áll 
Istene előtt, Isten tökéletességének és szeretetremél-
tóságának szemlélésébe elmélyedve, úgy liogy hivő 
szemre nézve lehetetlenség volt Hofbauer atyát a 
mise végzésénél látni, és szívben áhitatra nem gerjedni 
s a szentmise iránt nagyrabecsüléssel, üdvös és mély 

1 Prius enim — mondja szent Ambrus — unusquisque 
sanandus est, ut paulatim virtutibus procedentibus ascendere 
possit ad montem. In Luc. c. 6. Homiliar. 1. 5. 

tisztelettel el nem telni. És Hofbauer atya szent 
ténykedései közben soha mesterkélt, tettetős nem 
volt ; mert minden, a mit az ember raj ta észrevett, 
nyiltlelkűségéről tanúskodott és tiszta kifejeződése 
volt az ő Istennel eltelt lelkének. Ily elragadó áhí-
tattal végezte ő mindennap szentmiséjét».1 

De nemcsak az oltárnál, a szentmise és áldozta-
tás alatt, volt Hofbauer atya föllépése és magaviselete 
imponáló, fenséges, föltétlen megliódolást keltő, 
hanem ilyen volt ő mindig, egész életében, minden 
tettében és úgyszólván minden mozdulatában. Őt 
soha sem ragadta magával p. valami nevetésféle gyön-
geség. E tekintetben is mindig ura volt magának. 
Élet i rányának minden szent komolysága dacára 
állandó derű és mosolygás sugárzott le arcáról,2 a 
honnan az csak rendkívüli kényszerhelyzetekben 
tünt el s adott helyet a feddő és javító komoly szigo-
rúságnak. Okossága és szigora mellett mily barátságos 
és kedves volt különösen a gyóntatószékben s meny-
nyire eltalálta ott mindenkor a legfoganatosabb szót 
és gyógyszert, annak megállapítását legjobb a leg-
illetékesebb tanukra, a tőle gondozott apácákra bizni. 
Egyikük, a m á r idézett M. Jacoba von Welschenau, 
e tekintetben így nyilatkozott : «Méltóságos maga-
tartás, atyai szeretettel és szívből fakadó irgalmas-
sággal pá rosu lva . . . nyilvánult nála a gyóntatószék-
ben is, úgy hogy ő azok fölött a szivek fölött, kik 
magukat a gyóntatószékben reá bizták, mihelyt előtte 
letérdeltek, teljesen szokatlan, kedves (liebliche) ha-
talmat gyakorolt».3 

Ilyen körülmények között nem csoda, ha Hofbauer 
atya a gondjaira bizott zárdában csakhamar mindenkit 
meghódított, még azokat is, kik komoly aszketikus 
törekvései miatt eleinte nem egészen barátkoztak meg 
vele. Még ezekben is rendkívüli volt a tisztelet iránta, 
mert mindnyá jan szentnek tartották m á r itt e föl-
dön, vagy a mint Taddäa laikus nővér naivan meg-

1 A női nemmel vele született kíváncsiságnál fogva 
nagyon természetes dolog volt, hogy az apácák az új lelki-
atyát erős megfigyelés kereszttüze alá fogták. E tekintetben 
a fönt idézett M. Jacoba a következő naiv önvallomást tette : 
«Sokan a nővérek közül őt (szentünket) szorgos figyelem 
tárgyává tették. Én voltam köztük a legkiváncsibb. Einmal — 
igy folytatja — da ich freie Zeit hatte, blieb ich solange im 
Chore, bis der Diener Gottes durch die Kirche nach Hause 
ging. An einer Ecke des Fensters, durch das man in die 
Kirche sieht, hielt ich mich verborgen und so sah ich ihn 
aus der Sakristei kommen und an den Stufen des Altars 
niederknien und beobachtete, wie er mit unaussprechlicher 
Ehrfurcht und leuchtender Liebe seinem im Tabernakel 
verborgenen Gott einen feurigen Liebesgrusz zuwarf. Ich ging 
gleich zu den Schwestern und erzählte ihnen, was ich ge-
sehen, alle freuten sich darüber von ganzem Herzen». Inner-
kofler, 395-396. 

2 Igy tekintett le ránk az a kép, melyet a bécsi Orsolya-
rendi apácák templomának sekrestyéjében láttunk, midőn ott 
szent Agoston-intézeti tagságunk idejében szentmise vagy 
prédikáció végzése céljából megjelentünk. 

3 Innerkofler, 396. 1. 
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jegyzi : «Úgy van, úgy van, a mi ú j gyóntatónk, ő 
szent».1 

Különös dolog ! A tekintély nagy ha ta lom ugyan, 
de még sem lehet meg m i n d e n t : tisztelelet ver ki a 
szivekből, min t az acél a kovából ; de va lamint az 
acél n e m tüzesíti át a kovát, hason lókép a tekintély 
sem olvasztja föl egészen s teszi kezelhetővé min-
denképen a sziveket. Er re csak a szeretet, kivált a 
szent szeretet képes. A szent szeretet m inden jó ra 
ráveszi az ember t ; minden t elfogadtat, mindent oda-
adat vele, de egyúttal m i n d e n t meg is nyer számára . 

Az Úr Jézus, m időn apostola inak föl támadása 
után harmadszor , menybemenete le előtt pedig utol-
j á r a megjelent , Péter apostolhoz fordulva há romszor 
azt a kérdést intézte hozzá : «Simon, János fia, sze-
retsz-e engem, szeretsz-e engem, szeretsz-e engem 
jobban ezeknél'?»2 Az «ezek» alatt a többi apostolokat 
értette. Nagyobb szeretetet kivánt tehát Péterben, min t 
a többi apostolban, mer t neki egymagának nagyobb 
hatalmat , az egyházban a legfőbb hata lmat , a maga 
ha t a lmának — a mennyi re t. i. azt puszta e m b e r ké-
pes gyakorolni — teljességét vala á tadandó . A hata-
lom, mások kormányzásának , a ko rmányzás s ikeré-
nek föltételéül és a lapjául az alat tvalókénál «nagyobb 
szeretetet» jelöl ki az Úr Jézus és követel szakadat la-
nu l azokban, kik m á s o k n a k elül járói a k a r n a k lenni, 
vagy már i s azok lettek. 

«Nagyobb» szeretet, az erkölcsi v i lágrendnek álta-
lában, de különösen a keresztény erkölcsi v i lágrendnek 
igazi «vis major»- ja , 8 a mindenek , még a ha ta lom fölött 
is ura lkodó, minden t megszerző, minden t megjavító, 
m i n d e n akadályt leküzdő ha ta lma. A szeretet a 
ha t a lmak hata lma. Csak szent Pál apostolnak a 
Charitas ha ta lmáró l a kor in tus iakhoz írt levelében 
mondot t dicsőítésére kell gondo lnunk s azonnal lesz 
foga lmunk arról, milyen lehetett Holbauer szent Ke-
lemen atya szivében a szeretet, a Charitas és annak 
ha ta lma és hatása, mikor m á r puszta tekintélyével 
is a megnyeréseknek, a megtéréseknek csodáit vitte 
véghez?! Tekintélyével az alárendel t zá rdában nem 
hagyott lefegyverzés nélkül senkit, szeretetével meg-
nyert és meghódí tot t kivétel nélkül mindenki t . Az 
apácák m i n d n y á j a n érezték ezt a ha t a lmá t a keresz-
tény char i tasnak Hofbauer atya varázsos személyisé-
gében, a ki — szent Pál apostol szerint — minde -
neknek mindene lett, — még játszótársa is, ha kel-
lett, hogy mindenk i t Krisztusnak megnyer jen . De 
meg kell itt jó l jegyezni, hogy szentünk az ő játszi 
jókedvvel végzett kedveskedéseiben maga is gyer-
mekded volt ugyan néha, de gyermekes vagy édes-
kés, vagy alantas soha, h a n e m inkább, mint szellem-
óriás, fönséges, hasonlóan kicsiben az Istenhez, k inek 

1 Innerkofler, u. o. 
2 Szent János 21; 15, 16, 17. 
3 Nem a közönséges értelemben, mikor akadály, hanem 

fensőbb értelemben, mikor a perennis pliilosophia szerint 
«motum ipovens cuncta». 

gyönyöre az emberekkel való j ó bánás s a ki maga 
is játszik, min t a Szentírás m o n d j a , «in orbe ter ra-
rum» . Különösen a betegek, az ügyefogyottak, a hal -
doklók és az e lhunytak i ránt való szeretet gyakor-
lása volt sajátságos és rendkívül i . Gondoskodot t róla, 
hogy a betegek legalább is annyiszor vehessék m a -
gukhoz az Oltáriszentséget, mint az egészségesek, ha 
nem többször. Ha valamely beteg az éhgyomorra l 
maradás t nem bir ta ki sokáig, Hofbaue r atya átvir-
rasztotta kedveért az egész éjszakát, hogy éjfél u tán 
a beteget azonnal megáldoztathassa. Ha valaki az apá-
cák, az ő lelki leányai közül, halál veszedelmébe ke-
rült, szentünk é j je l -nappal ott volt mellette, hogy 
vigasztalja és erősítse. Ha valaki az apácák közül 
meghal t , Hofbauer atya az elhunyt lelkeüdveért 
annyi miséző papot hozott össze, hogy a zárdaszü-
zek csak b á m u l n i tudtak, de a dolgot megfej teni n e m 
tudták. A vigasztalásban, azt m o n d j á k róla, k imerí t -
hetetlen, a gyöngédségben fe lü lmúlhata t lan volt. Egyik 
szerzetesnőn, a ki m á r hónapokig ágyban fekvő sú-
lyos beteg volt, levertség és búskomorság kezdett 
erőt venni. Hofbauer atya m i n d e n n a p meglátogatta s 
m i n d e n n a p előbb a ker tbe men t be, hogy a szomor-
kodó léleknek virággal kedveskedjék. Néha a j ándék-
kal lepte meg őt. A nagykorú nénike végre meg-
vigasztalódott s második gyermekkorá t ö römben 
kezdte lelkiatyja vezetése alatt átélni. Egy másik 
öreg nénikén, a kinek e lméjén is hibát ejtett a kor 
és főleg a kórság, úgy hogy a zá rdának , kivált az 
ápolóknak valóságos keresztje lett belőle, Hofbaue r 
atya, a ki a «természet» és «kegyelem» kölcsönös 
egymásra ha tásának vi lágában nemcsak ismerős, de 
a két v i lágrendben való rendelkezésben is ha ta lom 
és mester volt, a világon a legtermészetesebb eszkö-
zökkel segített. A mindenne l elégedetlen lélekbe örö-
met varázsolt be szikrázó élceivel és folytonos ked -
veskedéseivel. Egyszer karonfogta az öreget és le-fel 
végigsétáltatta a be tegszobában; azután így, k a r o n -
fogva, tüntetően kivitte őt a folyosóra is és ott is meg-
sétáltatta. Több se kellett a lelki egyensúlyát vesz-
tett szegény nénikének. Mintha varázsütés érte volna : 
el kezdett megváltozni. Szivéről min tha egy jégcsap 
szakadt volna le a szent pap kedveskedésétől. Min-
denkinek eldicsekedett vele, hogy ő «Hofbauer atyá-
val sétál t ; maga az atya vezette őt». Ha később az 
előbbi mogorvaság és kelletlenség kezdett mu ta t -
kozni, Hofbaue r a tyának elég volt csak annyit m o n -
d a n i : «Menjünk ú j r a sétálni!» És ú j ra ú r lett a de-
rültség a zárdaszűz lelkében. Miután így természetes 
lelki életében, a n n a k legmélyebb rej tekében, kedélyé-
ben az apácának visszaállította az egyensúlyt és az 
egészséges alaphangulatot , át lehetett térni a természet-
fölötti ösztönzésekre, a melyek i ránt beteg á l lapotá-
ban a szegény szenvedő úgyszólván érzéketlen maradt . 1 

1 So führte sie, így zárja be az eset elbeszélését szentünk 
legújabb rendi életrajzirója, allmählich aus sich heraus und sie 
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A tudós Weisz Albert domonkosrendi magister-
nek van egy mondása, a mely immár szállóigévé vált 
a keresztény lelkiélet tudományos kutatóinak világá-
ban : «Zuerst Mensch, dann Christ». Előbb a termé-
szetes embert kell az emberben rendbehozni, az-
után lehet csak szó magasztos keresztény tökéletes-
ség kiépítéséről benne. Hofbauer atya is szerzetesi 
neveléstudományában és pasztorációjában eljárásá-
nak részletes elveit és szabályait erre az alapigaz-
ságra fektette. 

Derült kedélyesség,1 igazlelkűség, nyiltszivűség, 
tanulékonyság,2 békés tűrés,3 munkásság4 s ezeknek 
alapjául önzetlenség és alázatosság. Ezeknek az eré-
nyeknek kifejlesztésére és megizmositására fektette 
Hofbauer atya a lelki vezetésben mindenekelőtt a 
súlyt. 

A világ nem ismeri az alázatosság erényét iga-
zán ; mer t nem ismeri az Istent és a közte és köz-
tünk levő viszonyt valóság szerint. S mivel a jozefi-
nizmusnak a világias gondolkodásból valamit sike-
rült némely szerzetesrend kebelébe becsempésznie, 

wurde nun auch für religiöse Einwirkungen wieder zugäng-
lich. Ja sie wurde nach und nach ein Muster der Frömmig-
keit und Geduld. Er hatte sie das Gebet gelehrt : 

O Jesu, ich will leben, so lange du willst. 
Ich will leiden, wie du es willst. 
Ich will sterben, sobald du es willst. 

Auf solche und ähnliche Art verstand er es, sich die 
Herzen aller zu gewinnen. Innerkofler, 397. 1. 

1 A szomorúság — mondá szentünk egy alkalommal — 
«ist ein Dunst aus der Hölle und beklemmt das Herz». 
Innerkofler, 402. 1. 

3 Ezekre az erényekre vonatkozólag mondta Thaddäa 
nővér szentünkről való tanúskodásában : «Politik, Verschla-
genheit, Schalkhaftigkeit waren ihm etwas Unausstehliches, 
er wollte, dasz man immer gerade und offen vorgehe ; er 
liebte Wahrheit und Aufrichtigkeit und wünschte, dasz diese 
Tugenden auch von anderen geübt würden». U. o. 399. 1. 

3 A türelmetlenkedőket, panaszkodókat, árulkodókat, az 
ö fensőbbséges erélyével férfiasén, néha alkalom szerint, igen 
szigorúan és keményen utasította rendre. Egy alkalommal 
egy panaszkodónak ezzel a mondással tett szemrehányást : 
«Ja, die Weiber haben immer etwas zu klagen und zu jam-
mern». Azonban mindenekfölött igazságos is volt, mert az 
ujoncmesternőt a panaszolt ügyben szintén jobb eljárásra 
utasította. Egy árulkodással közeledőnek egész röviden, de 
haragosan csak ezt mondta : «Kehr' erst vor deiner Thür!» 
U. o. 398.1. A békés tűrésről szelídebb húrokat is mesterileg 
tudott pengetni. Ilyen szelíden oktató mondásai például a 
következők : «ImLeiden sei nicht ungeduldig, sondern bewahre 
ein ruhiges Gemüt, das sich freudig dem Willen Gottes ergibt». 
S egy másik: «Gott und Leiden ist die höchste Glückselig-
keit, sie bringt erst auf den Gipfel der Liebe, denn Gott 
lieben ist ein so groszes Gut, dasz man es mit Worten nicht 
beschreiben kann — noch mehr aber ist — aus Liebe Christi 
leiden». Van egy ilyen humoros mondása i s : «Empfindlich-
keit ist kindisches Wesen, sie ist nur eine Tochter der Ma-
dam Eigenliebe». U. o. 403. 1. 

4 A munkában való állhatatosságra és szerénységre s 
illetve a henyélő időtöltésre vonatkozólag is fönmaradt — a 
többi kőzött — egy buzdító megjegyzése : «Jeden Augenblick 
kann man Gott gewinnen, und der Augenblick, der vorüber-
gegangen, kommt nicht wieder». U. o 399. 1. 

azokban mindenekelőtt bizonyos világias önzés és 
kevélység fészkelte be magát. Igy az Orsolya-rendiek 
bécsi zárdá jában is valami kasztszerű szellem ver-
gődött u ra lomra : a kórusra jogosult máterek ugyanis 
lenézték a szolgálatra rendelt laikus nővéreket és 
szokásba hozták, hogy még a szentáldozásban is 
különbség legyen köztük. Ok, a máterek, «Chor-
frauen», hetenkint háromszor áldozhattak, míg a laikus 
nővéreknek ezt tenni hetenkint csak egyszer volt 
szabad. Az Isten előtt való keresztény egyenlőség 
nevében ezt a fönhéjázó különcködést Hofbauer 
atya nem szenvedhette s azért elment egyenesen 
az érsekhez s kieszközölte nála, hogy B szentáldozás-
ban való testvéries egyenlőség ezentúl rendszabály 
legyen. 

Az emberi természetben rejlő nemes erőknek — 
nagy igyekezettel s az isteni malasztok segítségé-
vel —• a föntemlített erényekké való kifejlesztésére 
fektette Hotbauer atya az ő szerzetesi neveléstudo-
mányában és lelkipásztorságában a gondjaira bízott 
szerzetesnők magasabb természetfölötti, vagyis hitéle-
tét, a mely szerzeteseknél tudvalevőleg két részből 
áll : a belénk öntött malasztos erények gyakorlásá-
ban és az evangéliumi tanácsok megtartásában. 
A szerzetesi élet tökéletessége ugyanis Isten egyházá-
b a n — másutt az nem is található — egy oly emeletes 
házhoz hasonlítható, melynek alapozása és souter-
rainje a teremtő Istentől az emberi természetbe beoltott 
nemes erők rendszere, földszintje a természetes eré-
nyek kifejlettsége, első emelete a minden keresztény 
emberre nézve kötelező malasztos erények gyakor-
lása, második emelete a szerzetesi élet saját szabá-
lyainak, az egyetemesen kötelezőnél magasabb töké-
letességnek, szóval az evangéliumi tanácsoknak meg-
tartása. A szerzetesi tökéletességben minden emberi 
és minden egyetemesen kötelező keresztény tökéle-
tesség benfoglaltatik, de hatványra, a «nagyobb tö-
kéletesség» fokára emelve. Az emberi, a keresztény 
és e kettőnek tetejébe a szerzetesi tökéletességek 
Hofbauer atyában, a mint már többször volt alkal-
munk meggyőződni, hősi fokban lévén meg, elkép-
zelhetni, mily virtuozitással, mekkora készültséggel 
és gyakorlottsággal tudta és birta ő a gondjaira bizott 
szerzetesnőket minden erényre kioktatni és kinevelni. 
A hitről s kivált a szeretetről mint charitasról, az-
után a szerzetesi életről általában s az egyes szerze-
tesi fogadalmakról részletesen szentünknek olyan 
oktatásai és buzdításai marad tak fönn, melyek az ő 
apácáinak lelkében az ő örök boldogságuk termő 
virágaivá lettek, a szentek tudományában pedig mint 
drága gyöngyök örökké értékesek maradnak. 

Ilyen mázsás súlyú mondása a hitről szentünk-
nek például ez : «Ember hit nélkül nekem hasonló-
nak látszik oly halhoz, mely a vizén kívülre került». 
Vagy ez: «Inkább meghalni, mint a hitet megfogyat-
kozni engedni . . .» A szent szeretetről, vagyis a chari-
tasról szóló tanításai, melyeket magánbeszélgetéseiben 
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vagy a gvóntatószékben s illetve szentgyakorlatok al-
kalmával mondott beszédeiben az ő szerzetesnőihez in-
tézett, a char i tasnaka legnagyobb szentektőPszármazó 
dicsőítéseinél egy fokkal sem állnak alantabb. Álljon 
itt példáid ez : «Istent szeretni oly nagy kincs, hogy 
szóval kifejezni nem lehet. Isten szent szeretete le-
gyen indítékod, akár tenned, akár hagynod kell va-
lamit. Isten akarata legyen a te életszabályod. Isten 
dicsősége és az ő tetszése legyen életcélod. Ha 
támadva érzed lelked (kísértetektől), ne veszítsd el 
türelmedet, hanem örülj és egészen az Isten akara-
tára bizd magadat. Isten ellen soha ne mer j zúgo-
lódni, még akkor sem, ha kívül-belül teljesen elha-
gyatottnak érzed is magadat. Kiálts föl : Oh Jézus, légy 
Megváltóm és a te szent neved jelentésénél fogva 
üdvözíts engem. Istennek mindig tiszta szándékkal 
szolgálj és nem valami haszon végett. Akaratodnak 
egyesülése Istenével 0 előtte kedvesebb, mint a böjt 
s a testnek egyéb sanyargatásai. Kél jed védőangya-
lodat, hogy legyen Isten iránt való szeretetben neked 
oktatód. Hogyan mondhatod igazán, hogy Istent tel-
jes szivedből szereted, mikor nem akarod, hogy kel-
lemetlenségek, megvetések, üldözések érjenek.1 

A szerzetesi élet s az arra való hivatás kegyel-
mének becséről egy zárdaszűznek egyszer ezt mon-
mondo t t a : «Te nem is tudod, milyen boldog vagy te. 
Csak halálodkor fogod tapasztalni, mily nagy kegye-
lem a zárdai életre való hivatás, a melyhez hason-
lítva a föld minden pompá ja semmi». Egy másik 
aranymondása ugyané tárgyról : «A zárdaszűznek 
mindene — kölcsön; gazdasága egyedül Jézus».2 

A Szentlélek kegyelméből élő keresztény életnek 
általában, tehát annál inkább a szerzetesi életnek, 
csalhatatlan jele is, nélkülözhetetlen szere is — az 
imádság. Olyan az imádság a lélekre, mint a lélek-
zés a testre nézve. Megszűnésük halált, akadálytalan 
gyakorlásuk az élet pezsgését jelenti. De nélkülözhe-
tetlen szere is az imádság az üdvösségnek, mer t Isten 
magának az imádkozásnak mozdító kegyelmén kívül, 
az iidvözítés rendes folyásában, minden kegyelmet 
kérésre szokott adni. «A lelki javak — mondja Aqui-
nói szent Tamás — csak Istentől adatnak: minél-

1 Egy másik intelme így szól : «Habe eine recht grosz-
miitige Liebe, die sich von keiner Schwierigkeit niederdrücken 
läszt ; habe eine tätige Liebe, die Liebe ist nie müszig : 
eine geduldige Liebe, denn sie duldet alles ; eine leidende 
Liebe, denn die Liebe musz bis zum letzten Hauche leiden». 
Például, erre nézve, Jézus szentséges szivét hozta föl, különö-
sen annak az Oltáriszentségben való maradását. Innerkofler, 
401. 1. 

2 Egyszer azt a kérdést vetette föl szentünk az apácák 
előtt, ki a legeslegjobb szerzetesi ú jonc? Miután senki sem 
tudott neki kielégítő feleletet adni, ő így oldotta meg a 
kérdést : «Die beste Novizin ist die, welche sich wie ein 
Besen zum Auskehren gebrauchen und sich dann wieder in 
den Winkel stellen läszt». A szüzességről a többi közt ez a 
mondása maradt fönn : «Wahrhaft jungfräuliche Seelen sind 
Schwestern der Engel». Innerkofler, u. o. 

fogva máskép nem szerezhetők meg, mint ha azokat 
tőle kérjük».1 Hofbauer atya erre vonatkozólag a 
vetkező oktatást adta az ő gonjaira bízott szerzetes-
nőknek : «Mivel — úgymond — az ember magától 
az üdvösségre nézve semmi jót és érdemeset nem 
képes tenni és minden erőnk Istentől származik, 
ennek a dolognak téged hathatósan arra kell sar-
kalni, liogy az imádsághoz menekülj . Mert az imád-
ság minden kegyelmek és erények forrása, tápláléka 
a léleknek, világosság elménkre, gyógyszer a kísér-
tések ellen és biztos oltalom az üdvösség ellenségei-
nek minden támadása és rohama ellen».2 Az imád-
ságnak ebből a nélkülözhetetlen természetéből és 
minden jóra kiterjedő hatásosságából kifolyólag 
könnyen lesz érthetővé az a rendkívüli gondosság, 
melyet szentünk az ő zárdai lelki leányainak ájtatos-
sági gyakorlataira fordított. Oltáriszentség, szentsé-
ges szent Szív, isteni megtestesülés, kereszt, Mária, 
szent József, s a mint már láttuk, szent Tádé apostol, 
tisztítóhelyen szenvedő lelkek, nehéz munka, boldog 
halál, napi jószándék, bűnösök megtérése, minden 
óraütés, a lelki szent áldozásnak naponta való több-
szöri megújí tása stb. voltak Hofbauer atya csodate-
véssel kapcsolatos3 «ima-iskolájában» az ájtatosság-
nak, az imádkozásnak tárgyai, indítékai, cé l j a i . . . 

íme, ilyen volt az ő szerzetesi pedagógiája és 
lelkipásztorsága ! Breznay Bela dr. 

A francia földről. (n.> 
A Ilue Vercingétorix. 

A párisi világváros déli részén fekszik Plaisance 
városrész. Tipikus külváros, lit van Soulange-Rodin-
nek, ki különben a Notre-Dame székesegyház c. ka-
nonokja is, 30—40 ezer lelket (készakarva nem 
mondom, hogy «hívőt») számláló plébániája. Mikor 
két éve utol jára Párisban voltam, több helyről aján-
lották, látogassam meg, interjuvoljam. 

* 

Már útközben, míg elértem plébániájára, a Rue 
Vercingétorixban több érdekes benyomást gyűjthet-
tem. Lássuk előbb ezeket. 

Nagyvárosban lanulságos a plakátokat, az utcai 
falragaszokat megfigyelni. Ezek a nagy tömeg any-
nyira hul lámzó érdek- és eszmekörének pillanatföl-

1 «Ad orationem quilibet homo tenetur ad bona spiri-
tualia procuranda, quae nonnisi divinitus dan tur : unde alio 
modo procurari non possunt, nisi ab ipso petantur». In IV. 
Sent. dist. 15. p. 4. a. 1. Ugyanezt tanította szent Tamás mes-
tere a theológiában, szent Ágoston : «Constat, Deum non oran-
tibus, sicut initium fidei, alia nonnisi orantibus praeparasse, 
sicut usque ad finem perseverantiam». De bono perseveran-
tiae lib. 2. cap. 16. 

2 Innerkofler, 404. 1. 
3 Erre vonatkozólag most, fmivel alább tüzetesen kell 

erről szólni, csak utalunk Innerkofler atya könyvének 409. 1. 
a «Gaben von Oben» fejezetre. 
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vételei. És érdekes. Plaisance vidékén lát tam oly 
«klerikális» falragaszokat, melyek fölérnek egy kis 
elmélkedéssel. Különösen Franciországban. A plébá-
nosé voltak. Katholikus érdekeket (politikai stb. té-
ren) szolgáló falragaszokat nagyon ri tkán lát tam 
Parisban. Annál több a közvetlen vagy közvetve ka-
tholikusellenes. Hogy is lehetne a szent és fölséges 
katholikus eszméket az antiklerikális vulgus útszéli 
harcmodorának követésével lealacsonyítani ! De mégis, 
néhánynak eszébe jutott szent Lajos francia király 
dicső k o r a : ő is az által tette oly naggyá Egyházát, 
hogy ama kor fegyverét, a kardot használta. Kezd-
ték hát néhol a francia katholikusok is e modern 
kard, az útszéli falragasz használatát. De még min-
dig nem sikerült. E falragaszok, a miket láttam, a 
mindenben föltétlen tekintélyt kivánó, soha semmi-
ben ellentmondást nem tűrő francia «curé» (plébá-
nos) ex cathedra hangján szóltak. Ha nem csalódom, 
Harnack mondta egy alkalommal, hogy a latin faj 
kettőt tud : valamit a priori teljesen elfogadni, mert 
az, a ki mondja , előtte föltétlen tekintély. Vagy pedig 
föltétlen gyűlölettel, ellenszenvvel fogadni, mert az, 
ki beszél, az ellenpárt embere. A germán faj, foly-
tatja a tudós berlini professzor, fönntar t ja magának 
a jogos és méltányos kritika jogát, akár ellenfél, 
akár jó barát szólt legyen. A francia «klerikális» 
plakát pedig, ha e hibától nem óvakodik, lehet, hogy 
százat — kik m á r úgyis az ő emberei — még in-
kább föltüzel a j ó ügy érdekében. De biztos, hogy 
száznál jóval több emberben már a priori fokozza 
az úgyis csordultig levő ellenséges hangulatot. 

Soulange-Bodin falragaszai egész mások. Com-
bes, Rousseau és hasonlók ügyesen kiválogatott mon-
dásaival bizonyítja, hogy az erkölcsös nevelés, tehát 
annak kiváló eszköze, a hitvallásos iskola is szüksé-
ges. És fogadni mernék, ezeket a plakátokat sokan 
elolvasták, nemcsak a mieink közül. És ha egvik-
másikban lelohasztották az antiklerikalizmus tüzét, 
hic et nunc m á r ez is nagy eredmény. 

* 

«Notre Dame du Travail» (A munkáró l elneve-
zett Szűzanya) Soulange-Bodin plébánia- templomá-
nak cime! 

Nemcsak hittitkokkal, kegyhelyekkel, h a n e m oly 
eseményekkel, mozzanatokkal is, melyek egykor 
szemében birtak rendkívül fontossággal, szívesen 
egybekötötte ama kor gyermeke Mária nevét (péld. 
de redemtione capt ivorum a mór- török rabság ide-
jén stb.). 

Soulange-Bodin a mai kor fő mozgató eszméjé-
vel, a munkával és így az annak hátterében lévő 
szociális probléma-tömkeleggel hozza összefüggésbe 
annak nevét, ki a világ előtt egy egyszerű munkás -
ember hitvestársa volt. Mert manapság a «Munkáról 
elnevezett Szűz-Anyához» való elmélkedő fohász bir 
olyan jelentőséggel, mint teszem a «foglyok kiváltá-

sáról elnevezett Szűz» kultusza a trinitáriusok és 
mercedáriusok fénykorában. 

* 

A templom belseje. Ez is érdekes. Oszlopai vas-
ból valók : beleillik a technika és célszerűség korába. 
Világos, nyájas. Lássák a belépők phisice is, hogy 
nincsenek «sötét, fekete» helyen. Egyszerű — szép, 
a nagy tömeg" izlése számára is hozzáférhető, de 
e mellett azt föltétlen vallásos i rányban emelő, ne-
velő képekkel. E képekről hiányzik az az édeskés, 
szentimentális vonás, melyet valaki gonoszul «Zucker-
bäckereikatholicismus»-nak nevezett, mely a francia 
egyházi művészetben néha tán nagyon is előtérben 
van. E képek nemcsak a katholikus kisdedóvók 
leánykáira és az öreg nénikékre képesek hatni, hanem 
a kérgestenyerű munkásokra és munkásnőkre is. 
Pedig az utóbbiak eszmekörébe az eredmények után 
Ítélve úgyis oly r i tkán ereszkedett le a francia ka-
tholicizmus apostoli megértéssel, a mely francia ka -
tholicizmus pedig (misszionáriusaiban) az egyház-
történelembe aranybetükkel beleillő módon tanulta 
meg a kinaiak, négerek stb. nyelvét, szokásait, láng-
lelkű hithirdetési indítóokoktól vezéreltetve. (Unum 
est faciendum, a l te ram non omittendum.) 

* 

A templomi fölirásokból megtudjuk az egész 
istentiszteleti sorrendet. De egyúttal jóleső tájékozta-
tást nyerünk a plébániával szerves egészet képező 
szociális és jótékonysági intézmények egész seregé-
ről. Ezekről ma jd máskor. Most csak egy ilyen föl-
írást még. 

Banálisnak, ha nem triviálisnak látszik erre is 
kiterjeszkedni. Mégis megteszem. Magam is merítet-
tem belőle egy kis hasznot. Tán akad e téren még 
egy-két rokon-lélek. A fölirás így hangzik : «Ne köp-
ködjünk. Azok, kik egészségesek, adják meg a jó 
példát!» így óvakodik Soulange-Bodin az istenháza 
elcsuíitása ellen. Ezzel mindazok, kik egészségük ör-
vendetes tudatában vannak vagy szeretnének lenni, 
az ő pár t j án vannak. Sokkal inkább, mintha kenet-
teljes hosszadalmassággal hivatkoznék arra, hog}' a 
köpködés tulajdonkép nem méltó Isten házához. 

Egy ismerős német diászpora-plébános szokta 
hangoztatni : «Nur dann werden wir im Überna-
türlichen tüchtiges erreichen, wenn wir an dem na-
türlich vorhandenen recht kräftig und unmit te lbar 
anknüpfen.» P. M. 

Gladstone vallásossága. 
A «grand old man», kinek a pápai csalatkoz-

hatatlanság ellen folytatott éles és szenvedelmes 
polémiáját protestáns létére mi katholikusok annál 
inkább megbocsáthatjuk, mert az ír katholikusok 
szabadságáért mint jóhiszemű és őszinte liberális 
egész életén át nemes harcot vivott; kétségkívül azon 
államférfiak közül való, kiknek csillaga haláluk után 
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egyre fényesebben ragyog, s ki fényes tehetségét 
mint «jótékony lángelme» teljes életében építésre és 
nem rombolásra használta föl. E meggyőződésünk-
ben megerősít bennünket az idei angol könyvpiac 
egyik legértékesebb, legjelentékenyebb ú jdonsága: 
Gladstonenak vallásra és egyházra vonatkozó leve-
lezése, melyet John Murray adott ki «Correspondance 
on Church and Religion» cím alatt. 

Az egész angol sajtó hazafias örömmel, részben 
lelkesedéssel fogadta a «nagy öreg» ezen leveleinek 
közzétételét. «Úgy nyilatkozik meg Gladstone előttünk 
e kötetekben — írja a «Daily Chronicle» — mint 
olyan ember, a ki mindig nagy «Munkaadója» szemei 
előtt élt, ki előtt az élet igazán nagy és nemes hivatás, 
nem silány és alacsony dolog, a melyen ügy a hogy 
keresztül kell vergődnünk, hanem nemes és magasz-
tos rendeltetés. Pályájának dicsősége az a ragyogó 
példa, melyet a hit és szabadság összhangiáról adott. 
Akármilyen loyális egyházi férfiú volt, egy csöppet 
sem volt klerikális s őszinte jámborsága az emberi 
szabadságért való lángoló lelkesedéssel párosult. Sza-
badságot követelt az egyháznak az állam durva be-
tolakodásával, szabadságot az ál lamnak az egyház 
túlkapásaival szemben.» 

A «Scotsman» referense még bővebben, teljeseb-
ben méltatja az ú j könyvet. «Ha Gladstone nem lett 
volna nagy államférfi, kiváló egyházi férfiú vált 
volna belőle. Ez volt a véleményük az ő életében 
és halála után egyaránt azoknak, a kiknek módjá -
ban állott barát i vagy hivatalos érintkezésben állani 
vele. Lord Morley Gladstoneról irt életrajzában szán-
dékosan elhallgatja a liberálisok vezérférfiának val-
lásos elméleteit és nézeteit.1 Lord Morleyt vérmér-
séklete és gondolkozásmódja képtelenné tette arra, 
hogy értékelhesse Gladstone természetének azon 
oldalát, mely a vallás és az angol egyház mint a 
vallás megtestesítője felé fordult. Egyszerűen ki-
hagyta a vallást a jellemzésből. Ez az ür most be 
van töltve. 

Gladstone mint államférfi jól ismert alak az 
angol történelemben. Gladstonet, az egyházi férfiút, 
ellenben csak ez a könyv tár ja föl előttünk telje-
sen. Nyilvánvaló ebből, hogy egyháziasabb volt i f jú-
ságában, mint agg korában. Mindegyre liberálisabb 

1 Grünwatd Béla 1889-ben megjelent «Új Magyarország»-
jában nem ment ennyire, ő szóvá tette Széchenyi vallásos-
ságát, de mint tősgyökeres liberális, alaposan félreértette. 
Széchenyi gyakorlati katholikus volt, a ki misét hallgatott, 
gyónt, áldozott, böjtölt, s nemzeti nagy művét Istentől nyert 
föladatnak tekintette. Most, hogy Grünwald munkája új ki-
adásban jelent meg, érdemes lenne újra nyomatni Winkler 
Lajos dr. pompás bírálatát is a «Kath. Szemle» 1890-iki év-
folyamából. Nem kevésbbé érdekes dolog lenne magyar nyel-
ven is szóvá tenni Széchenyi István atyjának, a szintén nagy 
Széchenyi Ferencnek összeköttetését Hofbauer Kelemennel, 
Bécs apostolával. (Breznay tanulmányában szó] róla. Szerk.) 
Ez utóbbi gyakran megfordult a Nemzeti Múzeum alapitójá-
nak bécsi házánál. 

gondolkodás felé hajlott idősebb korában, az egy-
ház és állam közötti viszonyra nézve. 

Szerző mind a modern szempont, mind az alap-
vető fontosság tekintetében jól cselekedett, hogy az 
egyház és állam közötti viszonyra vonatkozó levele-
ket helyezte a könyv elejére. Gladstone abból indulva 
ki, hogy az ál lamnak lelkiismerete van, a mely 
képes különbséget tenni tévedés és igazság között a 
vallás terén, azt bizonyítgatja, hogy az ál lamnak 
kötelessége támogatni az egyházat. Abban az időben 
nem látszott lehetetlennek i lyenforma tan igazolása, 
mert a protestáns individualizmus letörőfélben volt 
s j ó reménység mutatkozott, hogy az egyháznak 
mint az emberiség javára szolgáló nagy társaságnak 
felújult eszméje, mely az oxfordi mozgalom első 
gyümölcsei közé tartozott, minden i rányban á t jár -
hatja és megerjesztheti azt a «masszát», a minek akkori-
ban «a mi tiszteletreméltó angol egyházunkat» szo-
kás volt nevezni, s ezenkívül magához vonhat ja a 
jól disponált külső elemeket. 

Az első csalódás Gladstonet épen specifikusan 
egyházi párt részéről érte az egyházférfiak egyik 
kongresszusán. Úgy látszott, hogy ezek az egyházzal, 
mint az igazság tanujával nem sokat törődtek, fő-
gondjuk arra irányult, hogy az angol egyháznak 
legkevésbbé védhető kiváltságait megvédelmezzék, 
a hogy csak bírják. De az igazságért égő szenvedély 
mellett egy más szenvedély nőtt magasra Gladstone 
lelkében; a szabadság szerelme, mely a «kiválóság-
nak lényeges föltétele az emberi dolgokban», s az 
ál lamban való szabadság szükségképen maga után 
vonja a «népakarat elvének elismerését». Gladstone 
azt tartotta, hogy a szeparáció nem szükségképen 
szerencsétlenség, sőt áldás is lehet, ha az egyház 
megfelelő előkészületeket tett rá. 

A mi Gladstone személyes vallásosságát illeti, ő 
ájtatos és őszinte tagja volt egyházának s személyes 
jámborsága rendkívüli érdeklődéssel párosult a leg-
részletesebb theologiai viták iránt. Hawardenből 
1876. dec. 29-én a következőket ír ja feleségének: 

«Adjunk hálát Istennek, ki oly sokáig megtartott 
bennünket , hogy együtt j á r j uk az élet hegyét s a 
szeretet és áldásnak olyan termését érleljük meg 
gyermekeinkben, mely úgy látszik, évről-évre gyara-
podik . . . A mi még hátra van életemből, azalatt 
közeledjünk egymáshoz mindinkább lélekben, én 
magam pedig bárha mindig hálásabb lennék Isten 
iránt mindazért, a mit benned szeretni és tisztelni 
valót adott nekem». 

Gladstone életének jellemző vonása, hogy min-
dig talált időt templomba menni . Nem csoda hát, ha 
papír jai között «Counsels 1854—57.» c. alatt a követ-
kezőket ta lá l juk: «1. Semmi szín alatt ne mulaszd 
el reggeli vagy esteli imádságodat. IIa valami aka-
dály közbejő a rendes időben, mondd el azt a leg-
közelebbi szabad percben. 5. Ne múljék el nap a 
nélkül, hogy a szentírás egy részét ne olvastad volna. 
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Ha teheted, ez olvasás u tán mondj el néhány zsol-
tárt vagy szent leckét a Prayerbook szerint». 

Ugyanaz a bizalommalteljes keresztény hit ragyog 
gyermekeihez intézett leveleiben, melyek közül a 
szerző többet közöl a II. kötet 5. fejezetében. Ha nem 
is érint mindig közvetetlenül vallásos húrt, sohasem 
hiányzik a vallásra való vonatkozás, mint «a mely 
a gondolatnak és cselekvésnek általános és utánoz-
hatat lan zászlaja». (Universal and inimitable standard 
of thought and action.)1 Némethy Gyula dr. 

Társadalmi patológia. (v.> 

Lilienfeld nem elégszik meg a szociális beteg-
ségeknek leirásával: megjelöli a maga módja szerint 
a gyógyítás módozatait is. Ezekkel a könyvnek har -
madik része foglalkozik. 

E harmadik résznek első fejezete párhuzamot 
von az orvos és az államférfi között. A jó orvos, 
úgymond, megelőzni igyekszik a bajt. Ha a baj kitört, 
azon van, hogy jól felismerje, aztán helyesen kezelje 
és hathatósan gyógyítsa. 

A diagnosztika tudomány is, de művészet is egy-
szerre. Hogy jó diagnózist tegyen az orvos, ahhoz 
mindenekelőtt egészséges érzékekre van szüksége. 
Az érzékeket vezesse és ellenőrizze átható ész, mely-
nek minden előítélettől, szenvedélytől, pártoskodás-
tól mentnek kell lennie. Aztán következik a türel-
mes, aprólékos megvizsgálás, amelyet csak lelkiisme-
retes orvostól várhatunk. Végre minden orvosnak 
rendelkeznie kell a kellő orvosi tapintattal, amely 
nélkül gyakran a legnagyobb tudós is eltéved. 

A társadalomnak orvosa az államférfi. Őbenne 
még nagyobb fokban kell, hogy meglegyenek ezek a 
tulajdonságok, mert a társadalomnak teste sokkal 
összetettebb, a szimptómák változóbbak, a felelősség 
sokkal nagyobb. Ha mindeme szükséges tulajdonsá-
gokkal felruházva nincsen, súlyos hibákat követhet 
el a diagnózis körül. Ez a hiba lehet: heterochromia, 
heterotopia vagy heterometria. Tévedhet a ba jnak 
keletkezési idejére nézve, valamint arra nézve is, 
idült, vagy akut-e a baj ; helytelenül Ítélheti meg a 
ba jnak elhelyezkedését és kiterjedését ; hibásan véle-
kedhetik a betegségnek fokára, veszedelmes voltára 
nézve is. 

Ismételten figyelmeztetjük a t. olvasót arra, mily 
termékeny az a metafora, a melyet az organicista 
iskolának mesterei egész rendszerré fejlesztettek. 
Mert bár nyilvánvaló, hogy itt csak hasonlóságokról 
és illusztrációról van szó, lépten-nyomon találkozunk 
igen egészséges megjegyzésekkel és elvekkel, a melye-
ket örömmel elfogadhatunk. A metafora itt nyilván-

1 Statesman's letters on faitli and freedom. New light 
on Mr. Gladstone's religious views. Public Opinion. June 17. 
1910. 

valóan erős tárgyi alappal bír, különben nem lehetne 
belőle annyi életrevaló igazságot kipréselni. 

Beteg lehet, mondja Lilienfeld, a társadalomnak 
mind a három szférája: a gazdasági, jogi és politikai 
egyaránt. Az államférfi bármely szférában jól ügyel-
jen arra, hogy megtegye a kellő diagnózist. Nagyon 
óvakodjék a beteges doktrinarizmustól, mely abban 
áll, hogy sokan túlbecsülik az absztrakt tudományt 
és kellő tapasztalás és tapintat nélkül alkalmazzák 
annak tételeit a társadalomnak élő testére. Doktrina-
rizmus volt Bousseaunak a hibája, a ki a maga aprio-
risztikus elmélete szerint akarta átformálni az álla-
moka t ; doktrinarista Comte-nak «methodus mathe-
matica»-ja is; még amolyanabb doktrinarizmus Marx 
és Engels rendszere, mely nem más elhamarkodott 
általánosításoknak szövedékénél. Az ily elvont apr io-
r izmus ellen sorompóba kell állítani a pozitív szocio-
lógiát, a rossz rendszerek ellen a tapasztalást. A társa-
dalom orvosa ne feledje, hogy élő szervezettel, való-
ságos organizmussal van dolga, a melyet mechanice 
kezelni nem szabad. 

Mindez helyes beszéd, bár az organicista társa-
dalombúvároknak nincs teljes joguk hasonló kritiká-
hoz. Hiszen ők is egy schémával dolgoznak, melyet 
irgalmatlanul ráhúznak a valóság gazdag tartalmára. 
Szerencséjük csak az, hogy ez a schéma ügyesen van 
megválasztva, másszóval: hogy oly hasonlatra építik 
rendszerüket, amely véletlenül kevésbbé sántikál, mint 
más szociológusoknak hasonlatai. 

Még egy dolog van, amit a diagnózisról szem 
előtt kell tartani. A beteg sokszor tudatlan, nem 
ismeri a baját, helytelenül felel a feltett kérdésekre, 
sőt sokszor csökönyös és szántszándékkal félrevezeti 
a kérdező orvost. Igy vagyunk a legtöbbször a néppel 
is. A tömeg nem ismeri valódi baját, nem analizálja 
azt és sokszor helytelen, ár ta lmas orvosságokat köve-
tel. Főleg politikai és gazdasági válságok idején 
homályosul el a néptömeg értelme s a mi még nagyobb 
baj : sok embernek valóságos kenyérkeresete a nép-
nek rendszeres izgatása, félrevezetése és mindazoknak 
durva megrágalmazása, akik másban látják a bajt s 
más természetű orvosságokat javasolnak, mint a forra-
dalmárok. Világos dolog p. o., hogy nem a magán-
tulajdonrendszer az oka a mai társadalmi betegségek-
nek és nem a kollektivizmus az a rendszer, mely 
mindent meggyógyít. S mégis hány ezer elcsavart 
koponya gondolja, hogy minden átok a magántula j -
donból ered és hány torok kiált a kollektivizmus után, 
amely pedig nem orvosság, hanem romboló méreg 
lenne ! Az államférfiúi bölcseség azonban nem hall-
gat a kuruzslókra és tudatában lévén annak, hogy a 
félrevezetett tömegek a baj természete iránt tévedés-
ben leiedzenek: a saját józan belátása szerint igyek-
szik leküzdeni a kórt, melynek létezését különben 
senki nem tagadja.1 

1 Ez a pont aranyat érő megfigyelésen alapszik ! Szerk. 
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Az államférfiúnak bizonyos művészetet is kell 
kifejtenie s ez főleg abban nyilvánul meg, hogyha 
cselekedeteiben, intézkedéseiben megtart ja a kellő 
mértéket. Ehhez pedig tapintat kell. Az absztrakt 
tudósok forognak abban a veszedelemben, hogy elese-
nevészedik tapintatuk, mikor a gyakorlati élettől távol, 
hosszabb időt a múzsáknak szentelnek. Az ily férfiak, 
ha hatalom adatik kezükbe, könnyen ártalmára lehet-
nek a társadalomnak, rá akarván erőszakolni saját 
elvont elveiket. Minden hivatáskör másfajta tapinta-
tot követel. Más tapintata kell, hogy legyen a diplo-
matának, más a miniszternek ; más természetű a szalon-
embernek és más a népszónoknak a tapintata; a had-
vezér és az itélő biró szintén sajátos tapintattal kell 
hogy rendelkezzék. Az ál lamférfiúnak sokat kell 
tapasztalnia és bizonyos veleszületett készséggel is kell 
birnia, hogy megszerezze azt a tapintatot, melyre m ű -
ködésében oly nagy szüksége van. Nagy nyereség reá 
nézve, ha beleéli magát abba a gondolatba, hogy a tár-
sadalom nem holt mechanizmus, hanem élő szervezet, 
a melynek saját benső törvényei és ha j lamai vannak. 

Az organicista elméletnek félszegségei természete-
sen a terapeutikus részbe is átnyúlnak. Itt is hang-
súlyozza Lilienfeld, hogy a társadalom csak idegrend-
szerből és sejtállományból tevődik össze, izomzata 
és csontrendszere nincsen. Ehhez képest a társadalmi 
testnek a betegségeit is csak e két alkotórészben kell 
keresni és kezelni. 

A kezelésnek két főszabálya és eszköze ez : a 
szunnyadó vagy gyengülő erőket fölkelteni és gyara-
pítani kell, a túltengőket visszaszorítani, korlátozni. 
Az okos kormány tehát, ha az állami élet egyes 
területein kevés kezdeményezést, öntevékenységet lát : 
serkentőleg lép közbe, egyetemeket alapít, igazi privi-
légiumokat, szubvenciókat adományoz, j ó példával 
j á r elől. Ellenkező esetben pedig mérsékel, megszo-
rít, korlátoz, büntet. 

Lilienfeldéknek alapmódszeréből folyik, hogy az 
államtérfiú a bajoknak kezelésében sokat tanulhat az 
orvosoktól. így p. o. az idegbajosoknak azt tanácsolja 
az orvos, hagyják el megszokott környezetüket (sepa-
ratio) és új benyomásoknak tegyék ki lelküket (dis-
tractio). A fiatalság nevelésében is követjük ezt az 
elvet: azért küldjük intézetekbe a gyermekeket, hogy 
közületüknek zavaró befolyásától megszabadítsuk és 
a nevelőknek jótékony vezetésére bízzuk őket. Sepa-
ratio és distractio. A szerzetesek is izolálódnak, kü-
lönben nem tudnának oly intenzív vallásos életet 
élni ; szeparálódik a katonaság is, hogy kifejlődhes-
sék benne az a katonai szellem, mely a hadsereg-
nek egyik erőssége. A túlzott társadalmi szeparáció 
azonban mindig ártalmas. A kinai fal sokáig elzárta 
Kin át a világtól és okozója volt eme nagy nemzet 
tespedésének. Az arisztokraciának sem válik javára, 
ha nagyon izolálódik. A francia papságnak vissza-
vonulása pedig végzetes hibának és szerencsétlen-
ségnek bizonyult. 

A társadalmi disztrakció is oly kezelési módszer, 
a mellyel rosszakaratú és rossz kormányzók könnyen 
visszaélhetnek. Rossz disztrakció az, amikor valamely 
kormány csak azért keveri háborúba a nemzetet, hogy 
ennek ügyeimét a benső állami bajoktól elterelje. 
A római császárok cirkuszi játékokat rendeztek a 
népnek, mikor azt akarták, hogy ne vegye észre az 
állam benső rothadását. így fest a helytelen társa-
dalmi disztrakció. 

A társadalomnak szerves természetéből még 
egyéb dolgokat is vezetnek le Lilienfeldék. Mikor p. o. 
a társadalom beléletében zavarok keletkeznek, a társa-
dalom automatikusan és reflex-szerűen új szerveket 
fejleszt, a melyeknek feladata az ellentéteket kiegyen-
líteni, a rendet helyreállítani. Alig hogy jelentkezni 
kezdett a kapitalista termelőmód és a munkásság 
közötti konfliktus, máris jelentkeztek különféle mun-
kásszervezetek és vállalatok, gazdaságiak, politikaiak 
és társadalmiak, a melyeknek természetes feladata 
nem az ellentétnek elmérgesedése, hanem a tátongó 
űrnek áthidalása. Az állam ezeket a szerveket ismerje 
el és tőle telhetőleg támogassa, mer t automatikusan, 
biológiai szükségszerűséggel fejlődve, megfelelnek a 
társadalom érdekeinek. Csak elfajulásuk esetén kell 
a represzió eszközeihez nyúlnia ; nem szabad meg-
engedni, hogy a szakszervezetek természetes rendel-
tetésüktől eltérve forradalmi eszközökké degenerá-
lódjanak. 

Az államférfiú tartsa mindig szem előtt a fejlő-
désnek törvényeit s alkalmazza azokat kellő tapin-
tattal. A ki élénk tudatában van annak, hogy a tár-
sadalom élő szervezet, lehetetlen, hogy végzetes hi-
bákat kövessen el, mikor az állam ügyeibe mint 
intéző tényező belemarkol. 

Sok modern elmélet keletkezett, melynek eredeti 
büne, hogy az organicista felfogást nem ismeri vagy 
tagadja. Ily elméletekkel társadalmi bajokat orvo-
solni nem lehet. 

A kollektivisták, mond ja p. o. Lilienfeld, azzal 
ámít ják magukat, hogy a mai társadalmi berendez-
kedésnek gyökeres felforgatása és átalakítása édenné 
változtatná a földet. Ezek az optimisták feledik, 
hogy minden bajt teljesen megszüntetni lehetetlen-
ség. A tökéletesség, mondja Lilienfeld, «n'est pas de 
ce monde» — nem e világról való. Az organicista 
társadalombúvár csak meliorista lehet, az optimiz-
must csak á lomnak tekinti. A gyógyítás módszerére 
nézve pedig még gyökeresebb a nézeteltérés eme 
szociológusok és a marxisták között. Lilienfeldék 
nem hiszik, hogy a külső viszonyoknak átformálása 
által újraszületik az ember és eszményi életet kezd. 
A reformnak belülről kell jönnie. A társadalom 
alapsejtjét kell meggyógyítani, átalakítani és csak 
azután lehet hozzálátni a külső viszonyoknak meg-
változtatásához. Minthogy pedig az ember testből 
és lélekből áll, a test gyógyítása és edzése mel-
lett ál landóan kell gyógyítani a lelket is. A lélek 



28. szárn. RELIGIO 539 

akkor gyógyul meg, hogyha vallás-erkölesileg ú j ra -
születik. 

Igaza van Lilienfeldnek abban is, a mit az el-
néptelenedés (oligantropia) fá jdalmas kérdéséről 
mond. A francia társadalom egyes körei — úgy-
mond — Malthus tanával igazolják az egygyermek-
rendszert, melyet gyakorolnak. Pedig Malthusnak 
tanítására a való élet alaposan rácáfolt. Az élelmi-
szereket manapság oly mértékben lehet gyarapítani, 
a minőről Malthusnak fogalma sem lehetett. Ameri-
kában a geometriai haladványnál is rohamosabban 
növekednek a megélhetés eszközei s valamelyes túl-
népesedéstől beláthatat lan időkig sem kell tartani. 
Nem igazolódott be az, hogy a népesség csak a 
gazdag vidékeken gyarapszik. Sőt ellenkezőleg: a 
germánok kopár hegyeken is nagyon elszaporodtak 
és az oroszországi zsidók a legnyomasztóbb társa-
dalmi viszonyok között is ijesztő módon szaporod-
nak.1 Ezzel szemben Franciaország, a hol a vagyon 
gyors tempóban halmozódik, az elnéptelenedés szo-
morú képét nyúj t ja és legjobb fiai aggódva keres-
nek módokat a veszedelmes kórnak gyógyítására. 
Malthus egyoldalúan itélt. Épen azért az oligantropia 
kérdése nem gyomorkérdés, hanem a szívnek-lélek-
nek és a vallásnak kérdése. Az elnéptelenedés nagy 
erkölcsi elfajulásnak keserű gyümölcse. 

A nőkérdésről is megemlékszik Lilienfeld és a 
radikális emancipáció híveivel szemben arra az elemi 
igazságra mutat, hogy a férfi és a nő között fizikai 
egyenlőtlenség forog fenn, a melyet semmiféle civi-
lizáció nem okozott. Tud-e bárki is változtatni azon 
a szerepen, a melyet a férfi és a nő a gyermek létre-
hozásánál já tsz ik? A radikális egyenlősítőket annyira 
elvakítja a lelkesedés, hogy ezt az alapvető különb-
séget sem veszik észre mindazzal a gyakorlati tanul-
sággal együtt, a mely belőle folyik. Ne quid nimis! 

A fajjavítók pedig, az eugenetikának apostolai, 
a szabad szerelemért lángolnak, mert azt hiszik, hogy 
az erotikus féktelenség állapotában a legszebb férfiak 
a legszebb nőket választanák, miáltal szép és erő-
teljes progenitura keletkeznék és fa junk tökéletes-
bülne. Ezt a hóbortot azzal a helyes megjegyzéssel 
utasítja vissza Lilienfeld, hogy a szabad szerelem nem 
más lenne, mint általános prostitúció, faj talankodás; 
már pedig a prostitúció mindig terméketlen volt és 
legnagyobb fokban degeneráló. 

Jehlicska Ferenc dr. 

, , . B e r l i n . Windthorst önzetlenségéről és hősi katholikus 
hithűségéről. — Erzberger birodalmi képviselő az itteni 

g- «Germania»-ban a következő nagyszabású esetet beszélte 
e l : «Egyik napon Windthorst Ferenc József császártól, 
mint a kiskorú Thurn und Taxis herceg gyámjától, azt 
az ajánlatot kapta, vegye át gyámfia vagyonának keze-

1 A zsidók tehát nem ismerik az egy-gyermek-rend-
szert ! Szerk. 

lését és tiszteletdíj fejében évenkint 100.000 márkát fog 
kapni, halála esetében pedig családja megfelelő bizto-
sítékot fog nyerni. Akár az ajánlatot, akár az ajánlat-
tevőt tekintjük, ezt az ajánlatot csábítónak kell elismerni, 
különösen ha még tekintbe vesszük azt, hogy Windt-
horst akkor már életéveiben messze előre haladt és 
bizony szerény anyagi körülmények között élt». Mit 
tett a német katholikusok nagyvezére? A csábító aján-
latot annak az egyháznak főpásztorai elé terjesztette, a 
melynek szolgálatában állt, a mely abban az időben a 
bismarcki kultúrharc csapásai alatt épen nagyon is rá-
szorult arra, liogy Windthorst el ne hagyja, hanem tánto-
ríthatatlanul megmaradjon a centrumban tömörült lelkes 
világi katholikusok vezérének, a porosz országgyűlésben 
és a birodalmi parlament élén. Mit tett tehát Windthorst ? 
Talán megszédült egy császár csábító ajánlatára és ott 
hagyta a «centrum tornyát», melyNémetországban a katho-
likus egyház szabadságának mentsvára? Halljuk a tudó-
sítást tovább! «A nagy katholikus vezér két száműzött 
porosz püspökhöz fordult tanácsért, kérve őket, hogy az ő 
magánügyében adjanak neki egy határhelyiségben meg-
beszélésre találkozót. Ott a két püspöknek előadta összes 
viszonyait és fölvetette a kérdést, váj jon elfogadliatja-e a 
fényes ajánlatot, vagy nem-e kötelessége mint katho-
likusnalc a közélet harcában megmaradni. Az ajánlat 
elfogadása esetében minden ideje igénybe lett volna 
véve». Mikor Isten ügyéről, Isten egyházának gyilkos-
szándékú támadások ellen való megvédéséről van szó, 
akkor világi katholikus embernek a lelkipásztorok oldala 
mellett ki kell tartani s a helyet, melyet az egyház védel-
mében elfoglalt, semmi áron sem szabad elhagyni. 
A jelen esetben is ez történt. «Rövid tanácskozás után, 
így folytatja a tudósítás, a két püspök azt a választ 
adta, hogy neki, mint katholikusnak, kötelessége azon a 
helyen maradni, a hol a közéletben áll. Erre Windihorst 
az ajánlatot visszautasította. Mennyire önzetlen volt a 
nagy férfiú, abból is kitűnik, hogy azt a tiszteleti ado-
mányt, melyet a német katholikusok akartak neki 
aranylakodalma alkalmából fölajánlani, szintén nem 
fogadta el, hanem azt egy Hannover városában építendő 
Mária-templomra kérte fordíttatni. Windthorst tehát e 
tekintetben is ragyogó példa minden német (de nemcsak 
német, hanem minden) katholikus számára». Eddig 
szól a tudósílás, illetve az eset vagyis esemény maga. 
Mert a dolog, akármely oldaláról tekintjük, bizonyára 
mindenki előtt eseményszámba megyen. 

Minthogy minden eseménynek megvan a maga 
rugója, minden emberi cselekedetnek megvannak az ő 
indítékai : nem lesz érdektelen dolog a köztanulás 
szempontjából ennél az eseménynél az indítékok érté-
kelésében egy kis körültekintést végezni. 

Hogy Windthorstot miféle indíték vezette s mi 
döntött nála abban, hogy egy hatalmas császártól 
nyújtott 100.000 márkás tiszteletdijat visszautasítson, egy 
pillanatig sem állhat fönn kétség. O nagylelkű, hősi 
áldozatot hozott katholikus hithűségének. Öt a viszo-
nyok és páratlan nagy lelki tehetsége a katholikus 
egyház mentsvárának, a Centrumnak hatalmas vezérévé 
tette Poroszországban és a tágabb keretű Németország-
ban. Ha Windthorst haszonlesésből a döntő pillanatokban 
félreáll, az ő erkölcsi összeroskadása magával rántotta 
volna a Centrumot is és akkor Bismarck célt ér : 
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a száműzött és bebörtönözött püspökök és papság 
nélkül maradt német katholikus nép zavarában ki tudja 
mit tett volna: valószínűleg szintén megingott és meg-
hódolt volna a diadalmas siker előtt. Windlhorstnak, még 
ha belelial is, helyén kellett akkor maradni a katholikus 
egyház védelmének az élén. Azt mondhatná itt valaki : 
miért fordult kérdéssel két püspökhöz ? Miért nem hatá-
rozott és döntött maga, ha oly hőslelkű volt a katholikus 
egyház védelmében? Hogy tanácsot kért, — igy folytatja 
talán valaki—jele, hogy nem volt magával tisztában, jele, 
hogy kész volt az alternativa mindakét irányának köve-
tésére és így az egyház védelmének is abba hagyására, 
vagyis a nagyszerű ajánlat önző elfogadására. A ki igy 
gondolkodik Windthorstról, az ezt a férfiút, az ö jellemét, 
az ő nagy eszét és nagy hitét nem ismeri. O nem azért 
kérdezősködött két püspöknél, mintha magától nem 
tudta vagy nem akarta volna tudni, hogy mi a köte-
lessége az emberi kísértésnek reá nézve adott körül-
ményei között. Tudta ő azt magától is nagyon jól. Ámde — 
és itt rejlik Windthorst katholikus szellemének példa-
szerűsége — miről is volt alapjában véve akkor szó? 
Talán puszta állampolitikáról ? Dehogy. Az életföltéte-
leiben megtámadott katholikus vallás védelméről volt 
akkor szó. Nos, a kalholikus vallás védelme lényegében 
véve nem politika, hanem hitvallás, apostolság, eset-
leg martyrium. Ez pedig az egyház belügye, a melyben 
illetékesen és hitelesen világi ember, bármily nagy 
legyen különben az ő esze vagy hite, nem képes, csak 
arroganciával, magának túlbecsülésével, végérvénye-
sen ítélni. Dönteni ilyen dologban illetékesen a hier-
archia, az egyház szent kormányzó hatalmának a fel-
adata. Ime, ezért fordult Windthorst abban a kényes, 
életbe vágó dologban az egyház két száműzött löpászto-
rához, hogy azok döntsék el illetékesen azt, a mit ő 
úgyis jól tudott, hogy mi az ő kötelessége az egyház 
védelmében. Ez az a fenséges alázatosság, mely az embert 
katholikussá teszi és az igazi katholikust a protestáns 
szellemtől és embertől megkülönbözteti. Protestáns ember 
mindent azért hisz és tesz, mert neki úgy tetszik Isten-
nek tetszőnek ; katholikus ember, mint ilyen, azért 
hisz és tesz mindent, mert lelke mélyén hitében Isten-
től kapott meggyőződtelést arról, hogy Istennek csak 
az tetszik, a mit az anyaszentegyház tanít, helyesel, akar 
és rendel. 

Menjünk át az ajánlattevés körülményeire, miután 
a visszautasítás körülményeit már láttuk. Az a körül-
mény, hogy egy Windthorst utasította vissza az aján-
latot, már nagy súllyal esik az ajánlattevés nem szeren-
csés természetének megállapítása irányában a latba. 
A felséges ajánlatlevő tiszta, nemes szándéka, elsőben, 
minden kétségen fölül áll. Ahhoz gáncs nem férhet. Pá-
ratlan vagyonkezelői óhajtott szerezni gyámjának és egy 
világhírű katholikus férfiút kívánt fényes anyagi állás-
hoz juttatni. Nemesebb célt képzelni sem lehet. Ámde ki 
tudja, mi cél vezette azt az embert, a ki a felséges jótevő-
nek a tervet sugallta ? Mert hogy tolakodó sugallat alapján 
következett a döntő lépés az ajánlatra, már abból is 
kitűnik, hogy elmulasztottak tudakozódni Windtliorstnál, 
lehet-e hozzá ilyen ajánlattal közeledni? A fölszólítás 
brüszk jellege — a sugallatnak oly erőszakos természetű 
alanyára vall rá, aminő az vala, a kinek Windthorst a katho-
likus egyház védelmében oly hatalommal állott útjában, 

mint senki más ezen a világon. Ez az erőszakos, tekintetet, 
kíméletet nem ismerő ember abban az időben Bismarck 
volt, a vaskancellár, a kinek legfőbb érdeke volt Windt-
horst eltávolítása a — porondról, a hol vele nem bírt 
senki. Ismeretes Windthorslnak egy mondása, a melyet 
Bismarcknak egyszer nyilvánosan, a parlament szine 
előtt szemébe vágott. Lelki fensőbbségről volt szó. 
«Korábban kell a kancellár úrnak fölkelnie — mondá 
Windthorst — ha az én eszemen akar keresztül járni». 
Hátha ez a 100.000 márkás fényes ajánlat is kísérlet 
akart lenni Bismarck részéről annak bebizonyítására, 
hogy ő bizony eszével korábban tud ám fölkelni, mint 
Windthorst ! Ha — a mi nagyon valószínű — Bismarck 
rejlett a csábító ajánlat hátterében és — ez volt a 
szándéka, akkor ugyancsak fölsült és Windthorst lelki 
fensőbbsége ekkor is világraszóló fényességben tűnt ki 
minden tekintetben. 

Az egész eset új bizonyíték a mellett, hogy «két 
dudás egy csárdában meg nem fér» és továbbá, hogy 
a két német impérium lehetőségéről szóló elmélet — mese, 
melyet a Hohenzollerek iránytszabó major domus-sza, 
Bismarck, csak a végett eszelt ki és hagyott hagyomá-
nyul a Berlinben székelő imperatorokra, hogy ezeknek 
legyen kivel kikapartatni a tűzből a germán világ-
uralom gesztenyéjét. Azután, «der Mohr hat seine Pflicht 
getan: der Mohr kann gehen!» Vajha idején térnének 
észre a Habsburgok ! Akad-e majd ujabb katasztrófa 
esetében, egy ujabb Deák és Andrássy — nem tudhatni ! 

Ime, mennyi tanulság rejlik sokszor egy ugyan-
csak igénytelennek látszó apró ujságtudósítás hátteré-
ben ! —y —la. 

K u s t a n C s á s z á r H i s t ó r i á j a . A Magyar Tudo- . 
mányos Akadémia tulajdonában lévő Csoma-kódex sző-
vege alapján eredeti helyesírással kiadja és értekezés lottl. 
keretében magyarázza Mikó László. Budapest, 1910. 
Nagy 8-r. 95 1. Ára 1 kor. 

Mikó az akadémiai Csoina-kódexből kiadta a drávai 
névtelennek «História az Rustan Császárról» cimű szép 
históriáját, mely tudvalevőleg a Placidus-Eustachius-
legendának verses feldolgozása. A kiadásért hála illeti 
Mikót; mert ezzel valóban rég érzett hiányt pótolt. 
A széphistóriához fűződő értekezéséről azonban nem 
sok jót mondhatunk. A doktori disszertációk megszo-
kott nívóján mozog az értekezés. 

Két sarkalatos hibáját lálom én Mikó munkájának. 
Egy az, hogy nem törekszik önállóságra. Beéri azzal, 
hogy összegezi a rendelkezésére álló monográfiák meg-
állapításait. Jóformán egyebet sem tesz, mint össze-
foglalja néhaivaló Katona Lajosnak a «Busztan császárá-
ról (Phil. Közi. 1898. évf.) meg a Gesta Romanorum-ról 
(Régi M. Könyvt. 18. köt. Budapest, 1900.) egy évtized-
del ezelőtt megírt tanulmányainak fejtegetéseit. Annyira 
Katona hatása alatt áll Mikó, hogy akár a címlapra is 
bátran odabiggyeszthette volna: «Katona Lajos nyomán.» 

Másik hibája a munkának az, hogy Mikó nem ki-
sérte figyelemmel a tárgyára vonatkozó ujabb irodalmat. 
Ha ismeri vala Monteverdi-nek a Studi medievali-ban 
(III. köt. 169—229 meg 392—498. 11.) szent Eustachius 
legendájáról megjelent kétrendbeli tanulmányát, széle-
sebb körre terjedő összehasonlító tárgytörténeti szem-
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pontból foglalkozhatott volna a legendával. Az sem 
szolgálhat mentségére szerzőnek, hogy esetleg Monte-
verdi tanulmányaihoz nem jutott hozzá idejében; mert 
hiszen a legendának a világirodalomban szép száminál 
föllelliető rokonairól tudomást szerezhetett volna más 
uton is. így pl. «A jó asszony» (Die gute Frau), cimű 
költemény rokon voltára rájöhetett volna akár Heinrich 
Gusztáv irodalomtörténetének (A német irodalom tör-
ténete. I. köt. I3pt. 1886. 539 1.) róla adott tartalmi váz-
latából is. Ha meg a bollandisták ujabb kiadványai 
közül forgatta volna a Bibliotheca Hagiographica és az 
Analecta Bollandiana köteteit, úgy akkor hagiografiai 
szempontból is érdemlegesebben szólhatna az Eusta-
chius-legendáról. 

Végezetül megemlítem még azt is, hogy Mikó az 
Eustachius-legendának hazai párhuzamairól se számol 
be teljesen. Nem tud pl. a legendának Laskai Ozsvát 
példatárában (61. old.) előkerülő szerkezetéről, mely 
közvetlenül a Legenda aurea-n (94. lej.) alapszik. 

Ezeket a hiányokat-hibákat mind elkerülhette volna 
szerző, ha nagyobb körültekintéssel lát neki felada-
tának. Timár Kálmán. 

* 

A kalocsa i k o l l é g i u m ö t v e n éve. Emlékkönyv, 
többek közreműködésével szerkesztette Tólh Mike S. J . 
Kalocsa. 1910. 192 oldal. Számos illusztrációval. 

Kunszt József kalocsai érsek a helybeli négyosztályú 
gimnáziumot, melyet addig a piaristák vezettek, 1860. 
augusztus 24-én adta át a jézustársasági atyáknak. 
Azóta a kis gimnáziumból főgimnázium s a tanítás, 
nevelés meg fölszerelés kitűnőségére nézve az oi'szág egyik 
első gimnáziuma lett. Hogy miként ment ez végbe ; egy-
részt kik szolgáltatták hozzá az anyagi eszközöket, más-
részt kik öntötték lelkűket, tudásukat, energiájukat a 
nagyszerű s már Trefort miniszter szavai szerint is — 
a mit egy támadás alkalmával a képviselőházban is 
megismételt — a külföldi intézetekkel egy színvonalon 
álló középiskolába (23.1.) — ezt mondja el nagy vonások-
ban ez az érdekes illusztrációkkal ékeskedő könyv ma, 
ötven év multán. 

Azt a sok szépet és épületeset, azt az öntudatos 
tanári munkát , a mit e könyv cikkeiből kiérezünk, 
már régen hallottam egyik-másik volt tanítványuktól, 
tehát a leghitelesebb bizonyítványból, a mit egy intézet jó 
volta mellett kiállítani lehet. Sajátszerüen tudják egyesíteni 
az elméleti és a reáloktatást, valamint a jámborságot 
a leggyakorlatibb életre való neveléssel. Ennek mintegy 
jelképéül nemcsak hogy az intézet közepén áll a híres 
Haynald-csillagvizsgáló, de jól ellátott szertáraik is már 
akkor voltak, mikor másutt még szűkében voltak a fizikai 
és természetrajzi szereknek. Van ott kongregáció, de 
vannak ott önképzőköri ágak is olyan munkálkodással, 
a minő talán sehol másutt nem található az országban. 
A tanári kar is — a jezsuiták nagy szellemi erejéhez 
képest — rendszerint oly tagokból áll, kik nemcsak az 
egyetemen nyert tanári oklevéllel, de oly előzetes tágkörű 
képzettséggel is rendelkeznek, aminőt az állam a maga 
tanárainak nyújtani nem képes. Nem csoda, hogy a más 
vallásúak is hozzájuk szeretik adni gyermekeiket, ha 
befogadják őket. Mert ezt tényleg nem szeretik, nehogy 
valaki a térítés vádjával illethesse őket. 

Szóval nemcsak a zseniális Haynald és a liberális 

Trefort, hanem a hidegen mérlegelő Csáky Albin, sőt a 
más vallású Beöthy Zsolt is becsüli munkásságukat, 
többször megfordult az intézetben, mint ahogy, úgv-
látszik, mindenki becsüli ezt az intézetet, aki közelről 
ismeri törekvéseit. 

Érdemes volt tehát a kalocsai kollégium, illetőleg 
főgimnázium és konviktus ötven éves múltját föleleve-
níteni; nekem úgy tűnik az fel, mint egy a modern 
követelményekkel egyesített példánya annak a régi jó 
iskolának, a melyről Fináczy Ernő a «Népmüvelés» 
1906. folyamában oly gyönyörű képet festett. 

Jó volt ezt föleleveníteni épen most, midőn a boule-
vard-sajtónak — miért, miért nem — ismét kedve telik 
a jezsuiták megszólásában, kiket az illető szerkesztő-
ségek tagjai legfölebb zsidó fantáziájukból ismernek. 

Hát ez időről-időre meg szokott ismétlődni. Ez az 
«Emlékkönyv» hozza Haynald Lajosnak védőbeszédét, 
melyet ilyen támadások alkalmával 1872. november 
12-én Pest vármegye közgyűlésén mondott jezsuitái mel-
lett (26. 1.) ; ez a nagyszabású beszéd örök dicsőségükre 
válik és felelet akár a mai, akár a jövendő támadásokra is. 

A mai támadások a sanda szemű mészáros mód-
jára történnek. 

Érdekes jelenség, mikor a zsidó lapok katholikus 
papot védenek katholikus pap ellen : nem védelem az, 
hanem egymásra-uszítás, hogy Zucker Hermanjaikról 
és gyógyszerészeikről elvonják a figyelmet. Mert, hogy 
P. Tomcsányinak itt-ott más a nézete egy-egy tudomá-
nyos kérdésben, mint Prohászka dr.-nak, azt régen tud-
juk; de ezt nem a zsidó lapok fogják tisztázni, valamint 
rosszul teszi a vélemények körül sorakozó egyik-másik 
katholikus is, ha ilyen tisztázást a boulevard-lapok 
embereivel akar végeztetni. A zsidó sajtó mossa csak a 
maga zsidainak a szennyesét, elég van belőle. 

Az ilyen apró epizódok azonban nem homályosít-
hatják el a jezsuiták azon nagy érdemét, melyet a nem-
zeti kultura érdekében Kalocsán kifejtenek. A minek 
fényes bizonysága ez a csupa adatokból, csupa tények-
ből összeállított szép «Emlékkönyv». 

üudek. 
* 

Maria u n s e r e Mutter . Betrachtungen und Er-
wägungen über das gnadenreiche, verdienstvolle und 
für uns so heilsame Leben der allerseligsten Gottes-
mutter Maria. Von weiland P. Otto Bitschnau O. S. B., 
Kapitular des Stiftes Maria-Einsiedeln, herausgegeben 
und ergänzt von P. Joh. Ev. Benziger O. S. B., Kapi-
tular desselben Stiftes. (Nagy 4°, XV és 652 1.) Süd-
deutsche Verlagsbuchhandlung (Franz Tuch) München. 

A német kath. könyvpiacnak ezidei egyik irodalmi 
újdonsága a címben jelzett mariologiai könyv. Szerzője 
két benediktinus, annak a rendnek a tagja, a hol a 
boldogságos Szűz Máriát «deliciae Benedictinorum» név-
vel illetik. P. Bitschnau a tulajdonképeni szerző, P. 
Benziger még csak társszerző, mert az elsőt elragadta 
a halál, a másik pedig csak az utolsó simítást és itt-
ott a pótlást végezte a jeles munkán. Hetvenhat fejezet-
ben vonul végig előttünk a boldogságos Szűz élete dog-
matikus alapon, népszerű alakban. A mű alaptónusa : 
Szűz Mária Istennek az anyja, ez az ő tiszteletének, 
kivállságainak a nyitja. Szól a szerző az egyes jöven-
dölésekről s az ó-szövetségi előképekből, a melyek a 
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boldogságos Szűzre vonatkoztathatók, bemutat húszat.1 

Az egyes vitás pontoknál (pl. Mária név, a kánai me-
nyegző) kerül minden polémiát, bár minden állítását 
nem fogadhatjuk el.2 

Tizenhárom fejezetet szentel a szerző a boldogságos 
Szűz gyakorlati tiszteletének bemutatására. Ismerteti az 
egyes ájtatossági gyakorlatokat, majd a Máriás kegy-
lielyeket. 

Hazánkra vonatkozó adatot nem említ fel. Köny-
vének érdekes fejezete (75. fej.) a májusi ájtatosságról 
szóló. Itt felhasználja a legújabb kutatásokat e téren, a 
melyeket Metzler S. J. végzett s közzétett a «Der Ka-
tholik» 1909. 2., 3. és 4. füzetében.3 

A könyv becsét és díszét nagyban emelik Basilio 
Coletti olasz festő képei a boldogságos Szűz életéből és 
Schvverdtner fejlécei. Reméljük, hogy e könyv nagyban 
fog hozzájárulni a boldogságos Szűz tiszteletének növe-
léséhez. Krasznyánszkg János. 

Tanítók É v k ö n y v e az 1910—11. iskolaévre. 
Szerkesztette Wohlmuth Ernő. Budapest, 1910. 285 1. 
Szent-István-Társulat kiadása. 

Bitka könyv, melyen nincs az ára jelezve. Nincs 
ára, pedig nemcsak szép kiállítású vaskos kötet, hanem 
tartalma is fölér sok oly könyvvel, melyet csak 
pénzen lehet szerezni. Ez a könyv t. i. a «Népnevelővel» 
egyútta Szent-István-Társulatnak, mint kulturális intéz-
ménynek, ingyen-kiadványa a kath. tanítók számára. 

Szép tőle, mert nagy áldozatot hoz ; de főkép azért 
tudom dicsérni, mivel éppen a tanítókról, erről a fontos s 
mégis kevéssé gondozott társadalmi tényezőről, szellemi 
kultúrájáról gondoskodik annyira, a mennyire tőle telik. 

A különben ügyesen szerkesztett tanítók évköny-
vének ez a hivatása adta kezembe a tollat, hogy írjak 
róla. írjak inkább arról, a mi nincs benne, mint a mi 
benne van. Onnan indulok ki, a mit az ügyes tollú 
szerkesztő is hangsúlyoz, hogy «nincsen tanítói irodal-
munk». Ebben az ismert hiányban fontos mozgató 
tényező lehetne ez az Évkönyv, szorosan a tanítóktól 
írt pedagógiai dolgozataival. Jámbor, buzgalmi cikkek-
ből elég van, ezt a tanító másutt is olvashatja. Sajnos, 
a hiány nem ezekben, hanem szorosan a pedagógust és 
az iskolai munkát tárgyaló cikkekben van. A gyermeket 
száz oldalról megfigyelő pszichológia, továbbá a didak-
tika és a módszertan ezernyi kérdése a mai fokon 
tárgyalva, az, a mi a tanítónak, mint tanítónak, a kul-
túráját viheti előbbre. Ezekben való jártasság nélkül és 
a képzőben ebből a tárgyikörből nyert ismereteinek 
bővítése, tágítása nélkül lesz ő az iskolában kontár, 
vagy jó esetben mesterember, de hivatását átértő és 
teljesíteni tudó szakember soha. 

Nagy általánosságban ebbe a körbe tartoznak az 

1 V. ö. erre nézve irodalmunkban Mihály fi Ákos dr., Szűz 
Mária az ó-szövetségben. 1890. 

2 V. ö. Bartmann dr., Christus ein Gegner des Marienkultus? 
Freiburg, 1909. (ül. 1.) 

3 V. ö. erre nézve Die Maiandacht in ihrem Ursprung und in 
ihren ersten Anfängen. Von Job. 15. Metzler S. J. Unter Fahne Mariens. 
190(i. Nr. 5. 65—70, Irodalmunkban (Tomcsányi Lajos S. J., Ötven év 
az angolkisasszonyok templomában. 1858—1908. Az angolkisasszo-
nyok budapesti Saneta Maria intézete Értesítője az 1907—1908. isk. 
évben 5—10. 1.) 

Évkönyvben Görcsöni, Bovó, Potzta cikkei; a mire 
azonban én gondolok, azok pl. Weszely : «A modern 
pedagógia útjain» vaskos könyvében található s ahhoz 
hasonló kérdések a képző fokán tárgyalva. 

Ha ilyenfélékkel csak felében is megtelnék a «Ta-
nítók Évkönyve», annak a hatása éveken át kiszámít-
hatatlan jó eredménnyel járna tanítóink kulturális emel-
kedésére, illetőleg továbbképzésére nézve. 

Hogyan képzelem én ezt megvalósíthatónak? Úgy, 
hogy az ügyes szerkesztő összeállítana ilyen kérdéseket 
s egyre-egyre fölkérne az országban egy-egy nevesebb s 
irodalommal is foglalkozó tanítót, esetleg forrással is 
ellátná; talán a Társulatnak módjában állna ezt is meg-
tenni. Ezzel az eljárással munkába vonatnának azok a 
tanítók, a kik jeleskednek az országban s nemcsak egyes 
mindig szereplők, a kiknek a sok szereplés miatt nincs 
idejük tanulni. Hisz nem is tudjuk, hogy az ország 
különböző vidékein eldugva milyen jóravaló erők létez-
hetnek, a kik azonban szerényen visszahúzódnak s nem 
szeretnek szerepelni. Ezeket föl kell keresni. 

A szerkesztő tehát ezen programúi szerint nem 
várna munkát, cikket egyes műkedvelőktől, hanem maga 
vezetné az irodalmi működést a hozzáértőkkel. 

Próbálja meg a dolgot ebben az irányban s meg-
győződésem szerint mindjárt megindul a «tanítói iro-
dalom» s a Társulat nagy áldozatkészségének meglesz 
az óhajtott gyümölcse. Mert nem jámbor sopánkodá-
sokkal, hanem pedagógiai fejtegetésekkel visszük előbbre 
tanítóink kulturáját. d. 

JÇépek a katholikus irodalom közelebbi huszon-
ötéves múltjából. (ív.) 

A Magyar Földmivelő. Tizenegy esztendeje, hogy 
a «Téli Esték» minden ősz végén bekopogott a keresz-
tény tűzhelyekre. Még mindig hűségesen kitartott a 
régi gárda, de az idő, a levegő hullámai más irányt 
kezdenek venni. A földmíves népet izgatják. Az úgy-
nevezett parasztszocializmus kegyetlen kézzel szak-
gatja az utolsó szálakat, melyek a föld népét még a 
hithez, a tekintélyhez, a békés munkálkodáshoz, a 
földes úrhoz, a gazdákhoz kötik. 

Különösen a szép Bodrog-közön borongnak sölét 
fellegek, sőt itt-ott m á r a vihar előjelei mutatkoznak. 
Maga a zivatar is érkezőben. A nép közt izgatók 
já rnak . Várkonyinak lapja, a «Földmivelő», zsák-
számra érkezik, és sáska módjá ra lepi el — az egész 
Bodrog-közt. 

Mailáth József gróf, a tevékeny és éleslátású 
perbenyiki gróf, először figyel, aztán akciót indít lel-
kes és népét szerető nejével — Bodrog-köz megmen-
tésére. 

Levelet kapok a nemes gróftól. Ő már ismerte 
a «Téli Esték»-et. A Téli Estékkel ismerte távolról 
annak szerkesztőjét is. 

A levél tar talma röviden az volt, hogy a nemes 
gróf csekélységemet szemelte ki — egy a Várkonyi 
lapját ellensúlyozó újság szerkesztőjének. 

Megvallom, nehéz helyzetbe kerültem. A nemes 
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gróf hívására személyesen megjelentem a perbenyiki 
kastélyban. Itt találtam a grófon és grófnén kívül 
báró Vécseyt. báró Semsey Mici kontessét és máso-
kat, a kikkel formális értekezést tartottunk a lap 
megindítása ügyében. 

Az új munka té r nekem igen nehéz leckét adott 
fel. Épen most is, a tizenegy év alatt úgyszólván 
meg kellett lopnom az időt lapom, a «Téli Esték» 
számára. Sokat éjjeleztem. Többször a virradás asz-
talomnál üdvözölt. Heti 20 22 tanóra mellett (ekkor 
m á r — tíz év óta — képezdei tanár és székesegyházi 
hitszónok voltam), gyakori szónoklás közben bizony 
nappal csak keveset dolgozhattam. 

Meg kell tehát válnom — a kedves «Téli Esték»-
től. A búcsúzás mindig fájdalmas. E búcsúzás, e lap-
tól való megválás valóban szomorúsággal töltött el. 

De mert személyesen győződtem meg, hogy ott 
a Bodrog-közön mily ember- s polgárrombolást végez 
a Várkonyi «Földmívelője». Mert láttam, hogy a 
megindított akciónak égető szüksége van egy ellen-
súlyozó újságra — döntöttem. 

A «Magyar Földmívelő» új lap szerkesztését el-
vállaltam. És ez a lap 1898. júl ius 3-án meg is 
indult. Hogy és minő körülmények közt, azt itt nem 
részletezem. Szükségtelen is. 

Ám alkalmat kell vennem azonban arra, hogy 
felvilágosítsam azokat a jóakarókat , a kik éveken 
keresztül és talán még' most is «színtelennek», «nem 
katholikusnak» hirelték szóval és Írásban a «Magyar 
Földmívelőt». 

Iszen, mint láthatják, e lapnak sajátos célzata 
volt. És van. Ez a lap vegyesvallású vidéket árasz-
tott el. Itt csak tiszta és rendíthetlen keresztény ala-
pon állhattam és alapon szerkeszthettem. De ez aztán 
keresztény alap és keresztény irány ám. 

E lapnak hatását épen az okozta, hogy eltalál-
tuk pompásan a hangot, mely az akkori izzó álla-
potban a nép szivéhez, sőt eszéhez férkőzött. 

Mert mondhatom, tanúbizonyságom lehetnek 
kiváló tekintélyek, szakértők, hogy ez a lap a Vár-
konyi «Földmívelőjét» teljesen leverte, kiszorította és 
megtisztította a Bodrogközi a szociálista iratoktól. 
A népet fölvilágosította, visszaterelte a régi, csendes, 
munkás élet vágányaira. 

S ha ezen eredmény nem maradhatot t a föld-
mívelésügyi minisztériumban sem ismeretlenül, én 
bizony arról nem tehetek. S ha a minisztérium 
néhány száz példányt megrendelt e lapból, én azt 
csak örömmel vehettem. Akár egyes előfizetők érdek-
lődését. S ha végre a minisztérium az ország nép-
lapjai legjobbjának Ítélte a «Magyar Földmívelő»-t, 
az sem okozhat nekem keserűséget. Legföljebb azok-
nak, kik ma sem látnak tovább az orruknál . És nem 
értik még most sem Prohászka püspöknek azt a bölcs 
tanácsát, hogy ne fázzunk és ne idegenkedjünk részt 
venni ott, azokban a dolgokban, melyek rendszerint 
a mi pénzünkön is szerveztetnek és vezettetnek. Ha-

nem inkább igyekezzünk befolyásunkat érvényesíteni. 
Én bizony el is mentem azon értekezletre, melyet a 
földmívelési minisztérium meghívására az ország 
legelőkelőbb Íróinak résztvevésével tartottak — a 
népkönyvtárak érdekében. És mondhatom, a szives 
meghívást meg kell köszönnöm. Mert ott azon az 
értekezleten sokat tapasztaltam és nem egy jó elvet 
érvényesíthettem. 

A «Magyar Földmívelő» immár t izenharmadik 
esztendőt jár ja . Nem nagy, de bizony tiszteletreméltó 
idő. És a ki e lapot olvassa, ismeri, bizonyíthatja, 
hogy nagy, kézzelfogható haladást tett, és egy egész 
generációt nevelt. 

-K-K * 

A «Téli Esték» felújítása. A «Téli Esték» meg-
szüntetése nemcsak nekem okozotl szomorúságot, 
a törzsolvasó közönség is őszintén sajnálta, a mely 
közönség tizenegy éven keresztül legmeghittebb 
barát jának, téli olvasmányának tekintette. Hiába 
jelentettem ki, hogy a jövő télen már nem jövök, 
nem érkezem. A következő novemberben küldötték 
az előfizetési pénzt. De küldötték azután még éve-
ken keresztül is. Az ország részeiből minden esz-
tendőben garmadával kaptam a kérdezősködő leve-
lező-lapokat: él-e az a téli újság. Miért nem szer-
keszti? A legény, lia önállóvá lett, tűzhelyet rakott, 
rágondolt arra a kis lapra, melyet mestere házánál 
olvasott, és megrendelte. De már nem küldhettem. 
A «Magyar Földmívelő»-nek cime nem szerencsés. 
Nem fejezi ki azt a tartalmat, a melyet ma m á r 
nemcsak a földmívesek, de egyáltalán a magyar nép 
és polgárság is élvezettel és haszonnal olvasgat. De 
a cél, melynek okáért a «Magyar Földmívelő» meg-
indult, okvetlenül megkívánta, hogy ezt az elnevezést 
megtartsuk, legalább még egyideig. 

A «Magyar Földmívelő»-nek tizenhároméves éle-
tében bőven tapasztaltam továbbá, hogy én nemcsak 
ezt a lapot szerkesztem; én nem csak a «Földmívelő-
nek» dolgozom, hanem igen számos más lapnak, 
naptárnak, füzetnek és vállalatnak. Napi és heti lap-
ja ink sűrűen «leközlik» az én elbeszéléseimet, cik-
keimet (Hazánk, Magyar Állam, Népújság, Független 
Magyarország, Néppárt, Szövetkezés, Heti Szemle, 
Selyem tenyésztő Kalendárium, a Néppárt Naptára). 
A vidéki lapoknak meg épen cikkforrása az én «Föld-
mivelőm.» (Bizony ezek a vidékiek hálából még a 
nevemet is sokszor elsikkasztják.) 

Hát gondoltam és joggal gondoltam, bogy ha a 
«Magyar Földmívelő» cikkei alkalmasak arra, hogy 
bármely más társadalmi lapnak anyagul szolgálhas-
son : miért ne lehetne a «Magyar Földmívelő»-t úgy 
szerkeszteni, hogy téli időben a régi «Téli Esték» 
intencióinak is megfelel jen? Iszen a «Magyar Föld-
mívelő» olvasóit én neveltem tizenhárom év óta. 
Azok most m á r magasabban já rnak , könnyebben 
gondolkodnak és tágasabb látáskörrel rendelkeznek. 

Gondolatomat tett követte. így újí tottam föl a 
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m u l t e s z t e n d ő v é g é n a 11. e s z t e n d e j é b e n d e r é k b a 
s z a k a d t «Téli Es t ék»-e t . T e r m é s z e t e s e n egészen ú j 
u ta t , n e h é z u t a t ke l le t t t ö r n ö m . A régi g á r d a m e g -
fogyot t . A k ö z v e t l e n k ö z l e k e d é s m o s t m á r n e m oly 
k ö n n y ű . A k a t h . l a p o k egy része m e g t u d o m á s t s e m 
vesz a «Téli E s t é k » - r ő l . Á m a «Téli Es t ék» sze r -
k e s z t ő j é n e k c ikke i t a z o n b a n sz ivesen közö l t ék és 
közl ik . 

A n n á l j o b b a n esett a m i d e r é k « R e l i g i ó » - n k n a k 
k e n d ő z e t l e n i smer t e t é se . 

A «Téli Es ték» n o v e m b e r e lső v a s á r n a p j á n a 
fo lyó e s z t e n d ő b e n is m e g i n d u l , i l l e tő leg fo ly t a tód ik . 
Á r a m a r a d a h u s z o n k é t e sz t ende i , t. i. egy f o r i n t = 
két k o r o n a . T i z e n h é t n a g y ivet a d n i m a ez összegér t , 
b i z o n y m e r é s z dolog . De csak i s úgy s i k e r ü l h e t , h a a 
s ze rkesz tő do lgoz ik ingyen . A k ö z ö n s é g p e d i g t á m o -

Bodnár Gáspár. gat és siet a m e g r e n d e l é s s e l . 

Megjelent : 

B ű n b o c s á n a t a z ő s e g y h á z b a n . 
Dogmatörténeti részlet. 

Irta : Dudek János dr., egyet, tanár. 
Ára 2 kor. 50 fillér. 

H. Pécs . Az 1905-iki évfolyamot még Breznay dr. szer-
kesztette. 

T. S z o m b a t h e l y . Az illető rendeletnek szemináriumokra 
vonatkozó részére nézve a hercegprímás ő eminenciája föl-
terjesztést intézett Rómába; remélhető tehát, hogy a folyó-
iratok stb. körül eddig divott eljárás a régi marad. 

T. N y i t r a . Fiatal barátom, valamely könyv vagy füzet 
megrendelésének legrövidebb útja, ha egyenesen a Szent-
István-Társulat könyvkereskedéséhez fordul (IV., Kecskeméti-
utca 2.). 

K. E s z t e r g o m . Gondoltam, hogy a kérdés nem marad 
megjegyzés nélkül, de persze érdemleges hozzászólás alak-
jában. írója mindnyájunk részéről tisztelt egyéniség. 

A. B . - N a y y n y á r á d . Tessék megnézni az évfolyam utolsó 
vagy a következő évfolyam első füzetét, annak borítékja 
alatt odacsatolva találja az évi tartalomjegyzéket. 

«Esz t e rgomnak .» Nehéz és felelősségteljes dolog sze-
mélyekről Ítélni s még főbenjáróbb, elitélni őket — elhamar-
kodva, hacsak az öreg s elkeseredett Bárczy elvét nem akar-
juk életelvvé tenni: Mindenki gyanús nekem, a ki él ! A «Re-
ligio» szerkesztőjének a tollából azt a cikket nem az impie-
tas, hanem a hova-tovább szaporodó szomorú s csak a vak 
által nein látott tapasztalatok fölötti fájdalom sajtolta ki, fáj-
dalom a magas rendelkezések szembetűnő hatástalansága 
fölött, a mint ez annak a cikknek minden betűjéből kiviláglik. 
A cikk megjelenése óta, t. birálóm, ime ismét egy rendelet 
jelent meg, melynek egy részét, ha az illetékes helyen nem 
módosítják, ismét nem fogják megtarthatni azok, a kiknek 
szól. Uram, legyünk őszinték, ki szenved ezáltal ? A tekintély 
nemde, mely mindnyájunk közjava és drága kincse. Ilyenek 
látása szülte azt a cikket; irója szereti és tiszteli a tekintélyt, 
épen azért fáj neki, ha, a mik történnek, balsikerrel járnak. 

St. I n n s b r u c k . Köszönöm a t. Kolléga úrnak elismerő 
sorait. A «Bűnbocsánat az ősegyházban» sok kutatásnak, 
nagy munkának a gyümölcse, a mit csak a szakember tud 
méltányolni. Sajnos, a mit ír, hogy eddig a tudományos 
körökben még mindig Funk fölfogása van elterjedve, pedig 

tarthatatlan, mert szembetűnő történeti hibán alapszik. Majd 
a mi nézetünk is tör magának utat. «Leider ist bis jetzt — 
írja — noch wenig Aussicht, dass dieselbe sich allgemein 
in Deutschland durchringt; schuld daran ist das so ober-
flächliche Buch von Rauschen, jetzt schon in 2. Aufl., ins 
Französische und Italienische übersetzt». Ebben a pontban 
valóban fölületes. Magyar könyvemet persze a külföldiek 
nem értik, ha Herder németül adná ki, jobban érvényesül-
hetne. 

T. P o z s o n y . Ön, kedves tanár úr, egyenesen meglepett 
tanulmányával s Aquinói szent Tamás müveiben való jártas-
ságávál. Ilyesmihez világi gimn. tanároknál nem vagyunk 
hozzászokva. Nagyon szép dolog ez öntől, örülök neki. A jövő 
számban közlöm. 

I t . S á r o s p a t a k . Ugyan kérem, hogy is mondjam, a 
komoly férfiúhoz a tudás mai fokán már semmikép se illik ismé-
telni azt a naiv frázist : Bizony csak rejtett kincs a biblia a kath. 
népek előtt még ma is. Nálunk pl. a magyar Tárkányi-bibliát 
ön is, meg akárki is bármely pillanatban megszerezheti, mint 
akármely más könyvet ; sőt kis népies kiadást is rendeztek 
belőle. Hát hol van elrejtve ? S így van ez másutt is. A mi 
pedig az ön által idézett pápai tiltó rendeleteket illeti, csak 
az a hibájuk, hogy meg vannak csonkítva. Hogy nagyon ne 
fárasszam, olvassa el a Wetzer-Welte Kirclienlexikon (II. kiad.) 
II. köt. 679. lapján a «Bibellesen der Laien» cikkelyt, ott van 
teljesen megmondva, mit is rendeltek azok a pápák. Elv t. i. 
nálunk, hogy a népnyelvre lefordított bibliának egyrészt jóvá-
hagyottnak kell lennie (hogy t. i. hü s nem hamisított-e a 
fordítás?) és másrészt magyarázó jegyzetekkel kell ellátva 
lennie, hogy az a hivő megértse, a mit olvas. Nemde nekünk 
zsidó, szir-chald, görög, latin nyelvet, archeológiát, történel-
met s sok egyebet kell tanulnunk, hogy a bibliai szöveget 
megérthessük s mégis köztünk, tanultak közt is, hány eltérő 
vélemény, mennyi bizonytalanság uralkodik nem egy textus 
fölött! Hát a tanulatlan ember az magától is megérti ? Kérem, 
talán már elég lenne egyszer azokból a komoly férfiakhoz 
nem illő ráfogásokból. Legalább az akadémiai tanároknak 
illenék okosabban beszélni. 

S B u d a p e s t . Nevetséges dolog, ha fővárosi bizottsági 
tag létére előttem kifogásolja a fővárosi plébánosokat. Olyan 
plébánosaik vannak, aminőket választanak magoknak. Egy 
más uri ember meg azt vitatta, hogy a fővárosi templomok-
ban nagyobb az áhitat, mint a vidéki városokban, azért is 
szivesebben já r itt a templomba. Különös emberek magok, 
t. világi urak ; ha már annyira nézik a papot, nézzenek oly-
kor magokra is, hátha az egyliáziasság tekintetében kendtek 
se jobbak a Deákné vásznánál. Persze, persze, legjobb lenne, 
ha mindenki jó lenne. 

TARTALOM. Credo, qu ia a b s u r d u m . I. Trikál József 
dr.-tól . — H o f b a u e r sz. Kelemen élete. XIV. Breznay 
Béla dr . - tó l . — A f r anc i a földről . II. P. M-tői. — 
Gladstone val lásossága. Némelhy Gyula dr.-tól. — T á r s a -
da lmi pa thológia . V. Jehlicska Ferenc dr.-tól . — Egyházi 
v i lágkrónika . —y —la-tói. — I roda lom. Mikó : Rus t an 
Császár His tór iá ja . Timár Kálmántól. — T ó t h : A ka lo-
csai kol légium ötven éve. üudektöl. — Bi tschnau : Maria 
unsere Mutter . Krasznyánszky Jánostól. — W o h l m u t h : 
T a n í t ó k évkönyve az 1910—11. iskolaévre, d.-től. — 
Képek a magya r ka th . i roda lom közelebbi huszonötéves 
múl t j ábó l . IV. Bodnár Gáspártól. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó: 

D U D E K J Á N O S dr . egye t emi ny. r . t a n á r . 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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R E L I 
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 d r . 
" 6 . EGYETEMI TANÁR 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27, 

Credo, quia absurdum. 
(Bölcselettörtémelmi tanulmány.) 

(II.) 

2. Szent Pál gondolatainak vonalában haladtak 
azon keresztény apologéták, a kik görög művelt-
ségüket keresztény gondolkodásukkal összhang-
zatba tudták hozni. Szent Jusztin is látja Istennek 
örök bölcseletét, a mely mint földalatti ér, mint az 
értelembe elhintett sejtés élt a világ kezdetétől fogva 
a bölcselők lelkében, a míg végre mint a «plenitudo 
divinitatis» emberi alakban is köztünk megjelent. 
A ATTÉPJXA TOÜ Xóyou el volt hintve a gondolkodó em-
beriségbe; nélküle semmiféle igazsághoz el nem jut -
hatott volna. Minden tévedést is a logosz fedett föl, 
Szokrateszből is a logosz beszélt, míg végre ez a 
logosz testet is öltött, hogy a teljes igazságot közölje 
az emberekkel és1 az ördög hatalma alól fölszaba-
dítson. De az emberiség tragikuma abban van, hogy 
a logoszt meg nem ismeri, sőt azokat a tanokat, a 
melyek üdvösségére szolgálnak, ostobaságnak tartja 
s bölcseletét nem képes a legmagasabb nézőpontokkal 
kibővíteni s azért nem is képes egész bölcseletet nyúj-
tani. Csakis a keresztény tan az «egyedül biztos és 
üdvhozó bölcselet».2 

Ugyanezek a gondolatok kidomborodnak Athe-
nagoras,3 Tatian4 és Theophilus5 műveiből is. Mind-
annyian két bölcseletről beszélnek: Isten örök böl-
cseletéről és az emberek bölcseletéről. Az előbbi 
nemcsak az igazságnak, de az erkölcsös életnek is 
forrása, az utóbbi ellenben nemcsak téves meg-
győződéseknek, de az erkölcstelen életnek is alapja.6 

Az emberi értelem művei magukban tökéletlenek, az 
ész csupa féligazságot tud csak fölmutatni. Istennek 
századokon át kijelentett tanaiban ellenben az egész 
igazságot foglalja magában. A keresztény hitvédők 
gondolatait így foglaljuk össze: 1. Az isteni igazság, 
a keresztény tan minden emberi bölcseletet fölülmúl 
és betetőz. 2. A keresztény tan az ember pusztán 
természeti és elhomályosult ismereteit kibővíti a 
anépiix xoö Áóyou az ész sejtéseit megvalósítja. 3. 

Főleg Jusztin az ördög uralmának megsemmisítése 
miatt hangsúlyozza a Xôyoç kinyilatkoztatásának szük-
ségességét. 4. Igazi erkölcsös életet nem a sapientia 
hominum, hanem a keresztény tan létesít.1 

Ezek a gondolatok szűrődtek le az első hitvédők 
műveiből. Ez a tudományos keresztény közvélemény 
Tertullián idejében. Szent Pál alaptanai könyveket 
töltenek már meg s a keresztény élet nem az emberi 
bölcseség, hanem a Dei sapientia szelleméből táp-
lálkozik. 

3. Tertullián útja tehát elő van készítve. A tudo-
mányos közszellemből megértjük egész lelkületét, taní-
tását. Bölcseletének alapja szintén szent Pál kor inthu-
siakhoz írt levelének két fejezete s a Tituszhoz, Timot-
heuszhoz intézett intelmek. A Dei sapientia követője 
Tertulliánnál «discipulus coeli». Az isteni bölcseség 
pedig Isten örök gondolata, a mely évszázadokon 
keresztül átered hozzánk a próféták tanítása és a szent 
hagyományok révén. Ennek a bölcseségnek befeje-
zője Krisztus, ki nekünk a teljes igazságot nyújtotta. 

Az emberi ész keresi az igazságot, keresnie is 
kell, «quaerite et invenietis», a míg meg nem találja. 
De mi már nem keressük, mi már bír juk az igaz-
ságot.2 Ha folyton csak keressük, úgy soha meg nem 
találjuk és soha nem is hiszünk.8 Abban a szent 
meggyőződésben kell tehát élnünk, hogy mi bir juk 
az igazságot. Mi keresztények vagyunk «az egek boldog 
tanítványai, discipuli coeli, az üdvösségnek munkásai 
a tetteknek végrehajtói, nagy dolgok építői, az igaz-
ságnak életben való beváltói és őrizői».4 

Abban a tudatban, hogy mienk az egész igazság, 
minden igazságot egyenlően betartunk, egyformán 
megőrzünk, egyenlő tisztelettel és köteles hittel 
val lunk; nem változtatjuk nézetünket, ítéletünket. 
Omnia penes veritatem Dei fixa sunt.6 Igen, nálunk 
van az Isten s nálunk van az igazság is. A hol nincs 
Isten, ott igazság sincs, istenfélelem sincs és bölcseség 
sem lehet.6 De mi birjuk az igazságot s mi vagyunk 
Isten temploma, oltára, (luminaria) világító testei 
és edényei.7 

1 Apol. I. 
2 Diai. cum Tripli. 8. 
3 Suppl. 7. 

4 Orat. c. 12—13. 
s Ad Aut. I—II. 
6 Tatian Orat. 2. 3. 19. 25. 

1 Harnack DG.4 I. 523—525. 
2 L. de praescript. C. 9. 
3 U. o. c. 10. 
4 Apol. c. 46. 

5 De spect. c. 20. 
8 De praescript. c. 44. 
7 De cenna. c. 9. 
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A keresztény tan Isten kinyilatkoztatása s azért 
lélek és élet van benne. Nem szabad merő tudo-
mánnyá, dialektivá elfajzania, mert különben osztozni 
fog a dialektika összes bűneiben. Miserum Aristo-
telem! Qui illis dialecticam instituit, artificem struendi 
et destruendi, versipellem in sententiis, coactam in 
coniecturis, du ram in argumentis, operar iam conten-
tionum, molestam etiam sibi ipsi, omnia retrac-
tentem, ne quid omni no tractaverit. Hinc illae fa-
bulae et genealogiae interminabiles, et quaestiones 
infruetuosae, et sermones serpentes velut cancer 
( l .Timot . 1. 4 ; 3 . 4 ; 2. Timot. 2.17—23.), a quibus nos 
Apostolus refrenans, nominat im philosophiam contes-
tatur caveri opor tere : Yidete ne quis vos c i rcum-
veniat per philosophiam et inanem seductionem, 
secundum tradit ionem hominum, praeter providen-
tiam Spiritus sancti . . . Q u i d ergo Athenis et Hie-
rosolymis? Quid Academiae et Ecclesiae? Quid 
haereticis et Christianis ? . . . Viderint, qui Stoicum et 
Platonicum et dialecticum Christ ianismum protule-
runt. Nobis curiositate opus non est post Christum 
Jesum, nec inquisitione, post Evangelium. Cum cre-
dimus, nihil desideramus ultra credere. Hoc enim 
prius credimus, non esse quod ultra credere de-
beamus.1 

Tertullián egész lélekvilága benrejl ik e szavak-
ban. Nem a bölcseség, nem az igazság ellen harcol, 
hanem a bölcselők ellen, a kik az egyetemes, a 
föltétlen, az örök bölcseletet, a mely nem szószátyár-
kodás, kiváncsiság, vitatkozás, hanem a minden-
séget a maga egészében átható isteni tervrajz, az 
üdvösségnek záfoga, a boldogságnak elve, lerontják, 
megmásítják, eltorzítják s hozzá még azt mondják , 
hogy mindez philosophia.2 A philosophia eredetileg 
mindent az örök bölcseletből mer í te t t ; de azért a 
bölcselők dicsekednek s úgy beszélnek, mintha ők 
találták volna föl az igazságot. Ellenkezőleg! Azt 
csak eltorzították. Igen, itt-ott velünk éreznek, de ez 
az érzés is a közérzetből ered, a melyet megint 
Isten öntött a lelkekbe. Sed et natura p le rumque 
suggeruntur, quasi de publico-sensu, quo an imam 
Deus dotare dignatus est.3 És mit csinál a bölcselet 
a természetnek ezen közvetlen sugallataival ? Formas 
rebus imponit, eas nunc peraequat, nunc privat, de 
certis incerta p r ae jud i ca t . . . omnia praescribit, pro-
prietatibus etiam inter similia diversis. Nihil divinae 
licentiae servat, leges naturae opiniones suas facit.4 

És annál kevésbbé értik meg Isten természetét és 
rendelkezéseit, panaszkodik más helyen Tertullián.5 

Azokat pedig, kik hozzájuk szegődnek, föltétlenül 
eretnekségbe sodor ják . Minden tévtan onnan ered, 
hogy némelyek a keresztény vallást a bölcselők 
nézeteivel összhangzásba iparkodnak hozni. Inde 

1 De praescript. c. 7. 4 U. o. 
2 Apol. c. 19. 5 De praescript. c. 7. 
3 L. de anima, c. 2. 

aeones, et formae nescio quae, et trinitas hominis 
apud Valent inum: Platonicus erat. Inde Marcionis 
Deus melior de tranquiili tate : a Stoicis venerat. Et 
ut anima interire dicatur ab Epicureis observatur. 
Et ut carnis restitutio negetur, de una omnium 
phi losophorum schola sumitur. Et ubi mater ia cum 
Deo aequatur , Zenonis disciplina est ; et ubi de igneo 
deo aliquid allegatur, Heraclitus intervenit. Eadem 
materia apud haereticos et philosophos volutatur, 
i idem retractus implicantur. Unde malum, et quare ? 
et unde homo, et q u o m o d o ? unde Deus? 1 

Tertullián fölszámolja a bölcselők és eretnekek 
állításait s mindenüt t zűrzavart, eltévelyedést lát. 
Sehol semmi megnyugtató, semmi lelket megbékítő 
t an! Mindenütt ellentmondás, minden tételnek meg-
van az ellentéte. Azért nem tudnak egyensúlyba 
jutni , mert Krisztustól, az örök bölcseség forrásától 
elszakadtak. Expedite autem praescribimus aduiteris 
nostris illám esse regulám veritatis, quae veniat a 
Christo, transmissa per comités ipsius. Omnia ad-
versus veritatem de ipsa veritate constructa sunt, 
operant ibus aemulat ionem istam spiritibus erroris.2 

Most m á r talán megért jük Tertulliánt. Gyülöli-e 
ő a bölcselet? Nem! A bölcseletet nagy, szent do-
lognak, isteni igének tartja. De gyűlöli a bölcselőket, 
azokat a romboló szellemeket, a kik mindent letagad-
nak, minden igazságot letipornak, semmit nem épí-
tenek, csak legázolnak, Tertullián konok lélek. Miután 
meggyőződött arról, mi az igazi bölcselet, mit nyúj t 
az embernek, mily szellemi és erkölcsi javakat rejt 
magában, utálattal fordul el a léha tagadástól, a 
szavakkal való gonosz játéktól, mindattól, a minek 
semmi gyümölcse nincsen. El ezekkel a hitvány-
ságokkal! Cedat curiositas fidei, cedat gloria saluti.3 

Adversus regulám (fidei) nihil scire, omnia scire 
est. Az tud mindent , a ki a «hit»-szabály ellen semmi 
ellenvetést nem tud. 

Tévednénk azonban, ha azt hinnők, hogy Ter-
tullián a hitben nem keres ésszerűséget. (Credo quia 
absurdum.) A hit Istentől van! Isten pedig maga 
az igazság. Az ésszerűség. Ez az ésszerűség talán 
el van rejtve szemeink elől, mert hiszen ratio Dei 
in medulla est et non in superficie,4 vagy talán a 
mi eszünk határait fölülmúlja, űgy hogy balgatagnak 
tűnik föl valamely isteni intézkedés, sit stultum, si 
de nostro sensu judicemus Deum,5 ép ezen tévedés 
elkerülése végett el kell fogadnunk, hogy a mi 
Istentől ered, az ésszerű! Quid divinum non ratio-
nale.6 Az emberi értelem föl nem méri Isten vég-
telenségét, hatalmát, erejét s könnyen balgaságnak 
tart ja azt, a minek benső ésszerűségét be nem 

1 De praescript. c. 7. és főleg Apol. c. 47. 
2 Apol. C. 47. 
3 L. de praescript. c. 14. 
4 Adv. Marc. 2. 2. 
5 De carne Christi, 5. 
6 De fuga, 4. 
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látja. Ám ezen gyarlóságunkkal tisztában kell lennünk, 
ha Isten gondviselésének, értelmének, akaratának 
műveibe bepillantani vágyunk. 

Ezek után megérthetjük, miért becsülte annyira 
Tertull ián a hitet, a mely mint «érintetlen szűz» 
került ki Krisztus Urunktól s miért sújtotta oly 
kegyetlen gúnnyal a bölcselőket s eretnekeket, a kik 
ezt a szüzet «meggyalázták» ? Ellenszenve nyilván-
való. Mennél jobban támadnak a bölcselők valamit, 
annál inkább ragaszkodik hozzája. Mennél inkább 
lázong az érzés a hit ellen, annál erősebben vallja 
azt. A sapientia Dei a világ előtt s tul tum Dei. De 
azért : quod stultum est Dei, sapientius est homi-
nibus.1 

Tehát Tertullián egy percig sem kételkedik 
Isten erejében, jóságában, üdvözítő akaratában. Quod-
cumque Deo indignum est (t. i. a Marcioniták véle-
ménye szerint), mihi expedit. 

Ép azért, a mi a gnosztikusok (Marcion, Valen-
tin stb.) szemében szégyenletesnek, tarthatat lannak, 
lehetetlennek látszik, azt ő mind vallja. De nem 
abban a tudatban, hogy észellenes dologba egyezzék 
bele, hisz Isten mindent eszesen rendez el s csak a 
mi gyarló érzékeink előtt tűnik föl az észfölötti bal-
gaságnak. «Sit plane s tul tum (t. i. nativitas, passió, 
sepultura et x-esurrectio) si de nostro sensu iudicemus 
Deum.» 

Az isteni értelem végtelen nagy kör, végtelen 
tekintetű. Ennek a hatalmas körnek visszatükrözése 
a mi kis értelmi körünk. Hogy tudná a mi értel-
münk befogadni, vagy felmérni Isten lá tókörét? Az 
isteni értelem helyezte lelkünkbe a gondolkodás 
alapelveit (rationale) és ezek az alapelvek nincsenek 
ellentétben Isten értelmi látásával: «Et haec ergo 
imago censenda est Dei in homine, quod eosdem 
motus et sensus habeat humánus animus, quos 
Deus, licet non tales, quales Deus . . . Nec tamen 
perfecte ea obtinemus, quia solus Deus perfectus. 
A «De Anima» könyvében pedig (c. 16.) így í r : 
Plato bifar iam part i tur animam, per rationale et 
irrationale. Gui definitioni et nos quidem applau-
dimus, sed non ut naturae deputetur u t rumque. 
Naturale enim rationale credendum est, quod ani-
mae a pr imordio sit ingenitum, a rationali videlicet 
auctore. Quid enim non rationale, quod Deus iussu 
quoque ediderit, nedum id quod proprie adflatu 
suo emiserit. Más szóval az eszes természetet eszes 
szerző öntötte belém. Az én eszem alapelvei és 
logikai berendezése ép olyan, mint az Istené. Isten 
ésszerűsége tehát előttem is ésszerű, ha egyébként 
gondolatát, terveit b e t u d o m látni. Ha Isten eszemet, 
a mely tőle származik, kibővítené, semmi sem tűn-
nék föl balgatagnak. Ezt a gondolatot jól fontoljuk 
meg; jól véssük eszünkbe ! 

Ily balgaságnak tünt föl Marcion előtt, hogy 

i Ad Cor. I. 1. 25. 

Isten születik, valódi testet vesz föl, keresztre feszít-
tetik, meghal, eltemettetik, fö l támad! Tertullián a 
De Carne Christi művében sorra szedi az elemeket, 
a megváltás eg}'es tényeit, bebizonyítja, hogy mindez 
nem balgaság, nem is méltatlan Istenhez. Nem kell 
félned Marcion, hogy balgaságot követsz el! Sőt 
akkor vagy igazán bölcs, ha Isten balgaságát (ez 
eredetileg szent Pál kifejezése) elhiszed. Sed non 
eris sapiens, nisi stultus saeculo fueris, Dei stulta 
eredendő. És mikor még egyszer ugyanazon fejezet-
ben (c. 5.) üdvösségünk nagy tényeit összefoglalja, 
Marcion állításaival, aggodalmaival szemben így tesz 
Tertullián hitvallást : Natus est Dei fdius ; non pudet, 
quia pudendum est; e tmor tuus est Dei filius: pror-
sus credibile est, quia ineptum est : et sepultus re-
surrexi t ; cer tum est, quia impossibile. Ezek a pár-
huzamos kifejezések: non pudet, quia pudendum 
est; credibile est, quia ineptum est; certum est, quia 
impossibile, Tertull iánnak és Marcionnak, illetve 
Valentiniánnak és a gnosztikusoknak egymással ellen-
kező nézetét fejezik ki. Nem annyit jelentenek, 
hiszem ezeket, jóllehet eszem a teljesen ellenkezőről 
van meggyőződve. Sőt Tertull ián már előbb bebizonyí-
totta a négy első fejezetben, hogy Krisztus születése, 
halála, fel támadása nem észellenes, sőt Istenhez 
méltó, nekünk pedig üdvösségünkre szolgál. 

Nyilvánvaló ezekből, hogy Tertullián sohasem 
gondolt arra, hogy a keresztény hit irrationalis, ész-
ellenes, hanem arra, hogy észfölötti. A credo, quia 
absurdum tőle messze állott ! Mert mit jelent a mai 
értelemben e mondás : credo, quia absurdum ? Azt, 
a mit Picavet is ért alatta. Hiszem ezt vagy amazt, 
ámbár tudom, hogy úgy az okság, mint az ellent-
mondás logikai törvényével ellenkezik. Ilyet Tertul-
lián soha nem gondolt. Ilyenre azt m o n d j a : fides 
monstruosissima I1 Tertullián csak annyit tanított, hogy 
Isten bölcseségét és eszes tevékenységét az emberi 
ész nem képes mindig megérteni, jóllehet értelme 
logikai berendezésre hasonló is Isten értelméhez. 
Solus Deus perfectus! 0 végtelen, mi pedig végesek 
vagyunk. 

Azt hiszem, bebizonyítottam, hogy Tertullián a 
mai gúnyos és képtelenséget kifejező értelemben 
nemcsak hogy soha nem mondot ta : credo, quia 
absurdum, de ily felfogás, lelkület tőle egészen távol-
állott. 

4. Az a kérdés tehát, honnan eredhetett a mon-
dás : credo, quia absurdum ? Annyi tény, hogy eddig 
gazdája még nem akadt. De ha a j e lmondatnak 
szerzőjét nem is sikerült még kisütnünk, megmond-
hat juk mégis, mily szellemi áramlat csalhatta ki az 
élcelődő lelkéből ezen röpke mondás t ? 

Én eredetét az arabs bölcseletből származtatom. 
Az arab-arisztotelesi bölcselet több pontban sehogy-
sem tudott a Korán tanával egybehangzó álláspontra 

1 Adv. Marc. 3. 4. 
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jutni. A világ teremtése, a gondviselés általánossága, 
az emberi lélek egyedi volta, a test föl támadása oly 
alapvető tanok, a melyekre nézve ők egészen más 
felfogást tanítottak. S mivel féltek a Korán tanaival 
el lentmondásba jutni, a szükség csalta ki belőlük 
azt a paradoxont , bogy vannak olyan tanok, a 
melyek az ész szempontjából igazak, de a vallás 
szempontjából hamisak. Vagyis a hit területén elfo-
gadom azt, a mi az ész megismeréséből hamis és 
megfordítva. Avicennának és Averroesnek ezen meg-
különböztetése ridegen kimondja, hogy az ész ellen-
kezik a vallással, ha tehát eszem tiltó szava dacára 
mégis hiszek valamit : credo, quia absu rdum! így 
Tertullián sohasem gondolkodott. 

A keresztény gondolkodás hamar észrevette az 
arab-arisztotelesi bölcselők tanainak veszélyességét 
s jórészt azért foglalt állást oly sokáig az arabs 
magyarázók kezéből származó arisztotelesi művek 
ellen. A párisi egyetem tanárainak 1269. István 
püspök elnöklete alatt tartott tanácskozása elárulja, 
hogy a XIII. században a keresztény' bölcselők kö-
zött is akadtak a kétféle igazságnak hivei. A nagy 
skolasztikusok azonban leszorították e tévelygőket s 
a hit és az ész összhangját tanították. De azért min-
dig féltek, hogy az arabs gondolkodás itt-ott felül-
kerekedik s ép azért világosság kedveért finom meg-
különböztetéssel éltek. Pl. «Megegyezik e tan a ka-
tholikus hittel és bölcselettel.»1 Vagy: «Bebizonyít-
juk, hogy e tan nemcsak a vallással, hanem az ész-
szel is ellenkezik».2 Vagy: «Ez és ez a tan a bölcse-
lettel ellenkezik, a vallás szempontjából pedig eret-
nek».3 Vagy: «Eretnek úgy a bölcselet, mint a hit 
szempontjából».4 

A nominalizmus idejében tűnik fel Holcot Ró-
bert (f 1349.), a ki a kétféle igazságot tanította,5 

bizonyára a nominalisták mindent szétszedő bölcse-
letének hatása alatt. 

Az arabs és az arabs hatás alatt álló bölcselke-
dés pattantotta tehát ki a szellemes credo quia 
absurdum csúfolkodó je lmondatot . Azóta szállóigévé 
vált s rosszakarattal alkalmazzák azokra is, a kik 
a természetfölötti rendet és kinyilatkoztatást elfogad-
ják s a hit és az ész összhangjában meg vannak 
győződve. 

Foglaljuk tehát össze e t anu lmány eredményeit. 
Picavet és mások nézete szerint Tertullián azt taní-
totta, hogy kétféle ésszerűség, igazság van : a hitnek 
és a tudománynak ésszerűsége és lehet valami a 
hit szempontjából igaz, a mi az ész szempontjából 
hamis. Ezt, mint láttuk, Tertullián nem tanította. 
Ő világosan kimondja , hogy a mindenségben egy 

1 Albertus Magnus Summ, theol. p. 2. tr. 12. qu. 72. 
m. 4. art. 3. 

2 S. Thom. De unit, intell, contr. Everroistas. 
3 Contr. gent. 1. 2. c. 44. 
* Alb. Magn. p. 2. tr. 12. qu. 72. m. 4. art. 2. 
5 Hauréau, De la philos, scolastique. 2. k., 477. oldal. 

logika, egy ésszerűség, egy igazság, az észnek csak 
egyféle alapelvei vannak. Isten mindezeknek forrása, 
az 0 igazsága szűrődik le a világtörténelem és fej-
lődés folyamába, sok dolgot megértünk, sokat nem, 
de a mit nem fogunk föl elménkkel, az még nem 
észellenes, csak a mi végességünk nem érti meg a 
végtelent. Trikói József dr. 

Hofbauer sz. JÇelemen Mária hitvalló élete 
főbb vonásaiban feltüntetve. <xv.) 

Láttuk imént Hofbauer atyát legbensőbb m a -
gánéletében és apáca-intézeti lelkiigazgatóságában. 
Most lássuk, az ő apostolsága hogyan tört utat ma-
gának a közéletben és ott hogyan érvényesült? 

Az áldozópapok há rom főfoglalkozásának, a mint 
m á r fentebb jeleztük, szintere : az oltár, a prédikáló-
és a gyóntatószék. A püspökséget egy negyedik fő-
munkakör is megilleti, t. i. az egyház kormányzása. 
Ennek jelképes szintere a templomban a főpásztori 
trón. Szentünk egyszerű áldozópap maradván teljes 
életén át, főpapi t rónnal a templomban természete-
sen nem rendelkezett ; de mivel, az ószövetségi pró-
fétákhoz hasonlóan, rendkívüli fensőbb hivatást ka -
pott Istentől arra, hogy az egyházban reformáljon, 
vagyis javítson sok dolgot, a mi hanyat lásnak indult, 
talpraállítsa, a mi feledésbe ment, újjáteremtse, a mi 
megszűnt, szóval mivel hivatást kapott arra, hogy 
apostol legyen : nagyon természetesen, az ő élete 
nem folyhatott le anélkül, hogy ő az egyház, sőt 
közvetlen az államok kormányzásába is befolyást 
valami ú ton-módon ne nyerjen. Ennyit elüljáróban, 
tájékozódás céljából, szentünk rendes és rendkívüli 
hatásköre nagyságának megvilágítása céljából. 

Az áldozópap életének s egész működésének nagy-
szerű középpontja az oltár. Itt folyik le az emberi -
ség legfőbb kötelességének, az istentiszteletnek telje-
sítése. Itt újul fel mindennap az újszövetség isteni 
áldozata. Ennek a kedvéért építünk főleg templo-
mokat. E körül, vagy, mint odavezető, illetve onnan 
kinyúló stációkat, ez előtt helyezzük el a prédikáló-
és a gyóntatószékeket, valamint a püspökök számára 
a trónszéket. Az oltár e középponti hatáskörében 
mit tett Hofbauer szent Kelemen atya, hogyan, mily 
eredménnyel valósította meg apostolságát ? Ez az 
első kérdés; a többiek sorban fognak következni. 

Az adandó felelet teljes átértése céljából szük-
séges tudnunk, hogyan, milyen ál lapotban találta 
szentünk az istentiszteletet közvetetlenül Bécsben és 
közvetve Ausztriában, a sekrestyéskedő jozefinizmus 
rendelkezései következtében ? Röviden azt lehet, sőt 
kell felelnünk erre a kérdésre, hogy a jozefinisztikus 
sekrestyéskedő rendszabályok katholikus istentiszte-
letünket — hitre és keresztény életre pezsdítő, m a -
gasztos, katholikus jellegéből teljesen kiforgatták és 
valami «császári-királyi istentiszteleti» korcs képződ-
ménnyé, a mint H. Hurter mondja , zsugorították 
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össze.1 Ilyennek találta szentünk az istentiszteletet 
Bécsben. De ilyen volt az, a jozefinizmus hatása 
alatt, a Habsburgok minden országában. Vigasztalásul 
és mentségül az nem szolgálhat, hogy másutt is Európá-
ban körülbelül így volt akkor. Maga az Orsolya-rendi 
apácák temploma, a mint szentünk legújabb rendi 
történetirója mondja , «fölöttébb elhagyatott volt. Ugy 
látszott, mintha roskadozni akarna. Az oltárokon 
semmi dísz. Istentiszteletre a bécsi népből ma jdnem 
senki sem jött. Ha például délesti áldás volt, a papon 
kívül alig találkozott ember, ki a letenyében «könyörögj 
érettünk»-kel válaszolt volna az előimádkozó papnak». 
A jozefinizmus hitdermesztő idejében csontosodott 
meg nálunk Magyarországban is az egyház világi 
tagjainak férfi csoportjában, kivált fent az «értel-
miség» körében, az a gonosz lélektől a hivek el-
altatása céljából sugallt balvélemény, hogy a vallás — 
papok, gyermekek, asszonyok s a «buta nép» dolga, 
szóval, hogy vallásosnak lenni, a vallást gyakorolni, 
imádkozni, misére menni, szent áldozáshoz járulni , 
Isten dicsősége s a lelkek örök üdvössége ügyéért 
lángbuzgalommal lelkesedni s küzdeni — nem férfias 
feladat, nem férfi-munka. Ennek a korszaknak kö-
szönhetjük mi azt is, hogy még mainapság is, ha 
valamely katholikus férfiút sikerül az egyház ellen-
ségeinek az ú. n. «közvélemény» előtt — az ő véle-
ményük előtt — a klerikalizmus vagyis a maga 
katholikus vallásához való ragaszkodás hirébe bele-
keverni, hát akkor az — tisztelet az egyre szaporodó 
kivételeknek — legalább is feszélyezettnek, ha nem 
szerencsétlennek vagy elveszettnek érzi magát. Valaha, 
a jozefinizmus ideje előtt, ez nem volt így. Leg-
nagyobb világi férfiaink, szent István, szent László, 

1 A jozefinizmusban minden szent dolog iránt vandali 
kegyeletlenséggé és kíméletlenséggé vált az az elv tört magának 
erőszakos úton is utat, hogy : nem a lelki, hanem a világi hata-
lom, nem az egyház, hanem az állam jogosult az istentisztelet 
szabályozására. «Darum — mondja H. Hurter — wurde zu-
nächst der kirchliche Organismus und die hierarchische Glie-
derung zersprengt. DiesesZerstörungswerkwurdevollkommen 
erreicht durch die Aufhebung aller katholischen Korporationen, 
Bruderschaften, Gebetsvereine und die Mehrzahl gröszerer und 
kleinerer Klöster, welche als weise Ökonomie der Kirche 
zum Nutzen und zur Aushilfe des Klerus und als Zufluchtsstät-
ten der Gläubigen überall eingeführt waren. Die Prozessionen, 
Wallfahrten, kirchlichen Andachten, Segnungen und Weihen, 
die Ablässe, der Rosenkranz, die öftere Aussetzung des 
hochwürdigsten Gutes, die heiligen Gräber, festliche Beleuch-
tung der Kirchen bei groszen Feierlichkeiten, musikalische 
Vespern und jede besondere Auszerung katholischen Lebens 
und Glaubens war verboten und ein kaiserlich-königlicher 
Gottesdienst eingeführt, dessen Monotonie die Gläubigen dem 
kirchlichen Leben entfremdete. Sein bezeichnendstes Merkmal 
findet es in dem Umstand, dasz allsogleich nach Beendigung 
des normalen Gottesdienstes die Kirchen den Gläubigen für 
den Rest des Tages verrammelt wurden. Das reiche katho-
lische Leben war getötet und das organische Ganze in Indi-
viduen aufgelöst, welche in der Gesamtmasse isoliert 
verschwanden und die leichte Beute schlauer Verführer 
wurden». Fr. von Hurter und seine Zeit. 1. köt. 989. 1. 

Hunyady, Verbőczy stb., a vallásban a nőinem, 
gyermeksereg és nép előtt való vezérséget, kivált 
pedig a vallás védelmét, elsőrangú /er/í-kötelességnek 
tartották. A történelem tanúsága szerint a férfias 
vallásosság nagy korszakaiban alapították, tartották 
fönn, védték és mentették meg vallásos nagy férfiak — 
s az ő utódaik — hazánkat szakadatlanul. 

Mit tett ilyen körülmények között Hofbaue r? 
A mit Varsóban tett. Maga, saját kezével is 

hozzálátott a templom kitisztogatásához. A falakat is 
újraföstették. Átadta a templomnak a Varsóból 
magával hozott fényes ruhákat is. Túltéve magát a 
jozefinisztikus tilalmakon, a melyek között például 
egyik az oltáron alkalmazható gyertyák számát is 
meghatározta, egy másik a virágdíszt onnan elparan-
csolta, szentünk jótevők adományaiból csakhamar 
oly fényesekké tette a gondjaira bizott apáca-tem-
plom oltárait, hogy azok hangosan hirdették a joze-
finizmus Istennel szemben való fukarkodásának nevet-
séges törpeségét és — végét. Az egyházi zenét, énekesek 
és zenészek megnyerésével, t emplomában az egész csá-
szárvárosra nézve híressé és vonzóvá tette. Ünnepe-
ken főpapokat, fel egész a pápai nuntiusig, miséz-
tetett az ő gyertyalángoktól ragyogó, virágdíszbe 
öltöztetett, illatártól körülhullámzott főoltára mel-
lett, kiknek papokból és kispapokból fényes assisten-
ciát tudott szentünk, úgy mint Varsóban, összeállítani. 
Igy jutot tak szentünk oldala mellé Magyarország 
papságának Bécsben tanuló reményvirágai , Pázmány 
papnevelő-intézetének a növendékei. A nagyheti 
megható templomi szertartások végzésében pazmá-
niták1 segédkeztek szentünknek a katholikus isten-
tiszteletnek világhíres magasztosságába való vissza-
állításában. Itt legyen szabad a magyar egyház év-
könyvei számára följegyeznünk azt az örvendetes 
tényt, hogy pazmánitákra s utóbb — bár csak egy-
két évig — az ő benső bará t ja és pártfogója, Fr int 
udvari plébánostól alapított, F r in taneumnak is ne-
vezett fensőbb papnevelő-intézetnek magyar tagjaira 
a gyakorolt befolyásával voltszentünk Magyarország 
papságának szellemére is jótékony hatással elsősorban. 

Mit tett tehát, hogy röviden összegezzük az egé-
szet, Hofbauer szent Kelemen atya a katholikus 
istentisztelettel Bécsben s onnan lassankint a Habsbur-
gok monarchiá jának minden országára kihalva irány-
adólag ? 

Visszavezette a kath. istentiszteletet párat lan 
fenségébe, fényébe és magasztosságába, a jozefinisz-
tikus legfelsőbb «normáliák», istentiszteleti szabály-
rendeletek egyszerű, zajtalan mellőzésével s az e 
téren egyedül illetékes egyházi, liturgiái szellem és 
szabályok érvényre emelésével. Mint kiválóan eucha-
risztikus pap, a jozefinisztikus szellemmel homlok-
egyenest ellentétben, bámulatos pompával ú j életre 
támasztotta Bécsben péld. a «40 órai imádás» ájtatossá-

1 Innerkofler, 417. 1. 
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gát, egymásután három templomban, melyekre be-
folyást nyert, az olasz templomban, a mechitaristáknál 
és az Orsolya-rendi apácák templomában, s a Űr-
napjának nemcsak napjából, de egész nyolcadából 
oly ünnepet szervezett a hires császárvárosban, minőről 
ott a közönséges papi emberek, még a jóakaratúak is, 
á lmodni sem mertek.1 Ugyan ki is merte volna gon-
dolni azt, hogy támadjon egy szerzetes, kinek Ausz-
tr iában léteznie sem szabad és ő mer je mégis az 
istentiszteletre vonatkozó «sacratissima maiestas» leg-
felsőbb rendeleteit föl se venni és egyszerűen mel-
lőzni ? ! 

Nagyon csalódnék, a ki itt azt gondolná, hogy 
Hofbauer atyánál a külső fény és pompa volt a fő-
dolog. Épen ellenkezőleg. A fény és pompa, melyet 
ő az Oltáriszentség előtt kifejtett, az ő szeráfi lelké-
ben égő, mennyei, láthatatlan tűznek volt a bőséges 
és ragyogó kisugárzása. Már láttuk fentebb, hogyan 
szokott ő például misézni. Mindenkit magával raga-
dott az Oltáriszentségben rejlő Jézus imádására.2 

Mikor pedig mise után az Oltáriszentségben rejlő 
Úr Jézust lelkében és testében birva hálaadó imád-
ságát végezte, amint legújabb rendi életrajzírója 
mondja , gyakran exstazisba jött, vagyis elragadtatás-
ban részesült s olyankor kérdésekkel vagy kérések-
kel megközelíthetetlen vala.3 Az a mód továbbá, 
ahogy ő az Oltáriszentséget a betegekhez vitte, 
mindig egy-egy prédikációval ért fel. Egyik tanít-
ványát ilyen menetközben térítette meg.4 Szent Teré-

1 «Mit Teppichen, Tapeten und Blumen muszte die Kirche 
und mit einem ganzen Heer von Kerzen vor allem der 
Altar geschmückt sein. Der Gottesdienst muszte besonders 
feierlich gehalten werden, und er wuszte Priester zu finden, 
dasz eine fast ununterbrochene Feier der heiligen Messen 
durch die ganzen Vormittage möglich war. Zum Schlusz 
veranstaltete er eine feierliche Prozession (mind tilos dolog) 
in der Kirche, zu der er als Zelebranten sogar den päpst-
lichen Nuntius zu gewinnen wuszte». Innerkofler, 418. 1. 

2 «Wer sich von seiner Liebe zu Gott überzeugen 
wollte, konnte dies am besten, wenn er ihn in den Augen-
blicken beobachtete, da er das Meszopfer darbrachte ; denn 
da war er ein ganz flammender Seraph, sein Angesicht 
glänzte vor Freude, wenn er jenen in seinen Händen hielt 
und genosz, der die einzige Freude seines Herzens war», 
mondja M. Jacoba Welschenau, szemtanú. Innerkofler, 419. 1. 
O intonálta, vagyis kezdte énekelni az Oltáriszentséggel adott 
áldás után a néppel a Bécsből az egész német katholikus 
világban elterjedt népéneket: 

«Verlass uns nicht, o Herr ! 
Jesus, du Süszester ! 
Jesus, du Süszester, 
Verlass uns nicht, o Herr!» 

s Innerkofler, 420. 1. 
4 A könnyelmű ifjú szemei legeltetése céljából jött tem-

plomba. Leányokat bámult. Épen e pillanatokban ment el 
mellette Hofbauer atya, az Oltáriszentséget vive. «Die ganze 
Erscheinung und erschütternde Andacht des Priesters 
machte einen aufrüttelnden Eindruck auf den Jüngling. Da 
öffnete aber der Heilige im Vorbeigehen auch plötzlich seine 
fest geschlossenen Augen und schaute den Armen eine 
Secunde lang so wehmütig und durchdringend an, als 

ziáról olvassuk, hogy egy angyal nyillal ütött állandó 
nyílást, sebet az ő szivének a burkán, s ennek a 
csodálatos eseménynek értelméül azt hallotta ma-
gától az Úr Jézustól a karmeli ta-rendi szent szűz, 
hogy ez avégett történt, hogy szive azontúl, mint 
igazi jegyesé, csakis az ő (Jézus) dicsőségeért lángol-
jon. 1 Hasonló eljegyzés történt, bár csak láthatatla-
nul, az Úr Jézus szive és Hofbauer atya szive kö-
zött. Rauscher bibornok, szentünk tanítványa, erre 
vonatkozólag következő ünnepélyes tanúbizonyság-
ban tett vallomást : «Összes, minden szent ténykedé-
séből (szentünknek), különösen pedig az Újszövetség 
áldozatának bemutatásából, minden jelenlevő arról 
győződhetett meg, hogy az ő szivében Isten gyújtott 
a szent szeretet lángolásának tüzet». 

Tehát, a mit Hofbauer szent Kelemen Bécsben 
és már előbb Varsóban a kath. istentisztelet fényé-
nek emelésére tett, azt nem fényűzési szenvedélyből, 
nem pomjiaszeretetből tette, hanem hogy az Oltári-
szentségben rejlő Jézus iránt szivében lángoló ha tár -
talan szeretetének kifolyást engedjen és másokat is 
magával ragadjon. Elég méltó kifejezést adni ennek 
a szeretetnek természetesen ő sem tudott. De ki is 
volna erre képes; hiszen egy h imnuszban — «nec 
laudare sufficis» — nagy igazán nyer mindenki 
figyelmeztetést az iránt, mennyire elégtelen minden 
emberi erőfeszítés és igyekezet Jézus, az emberi ter-
mészetbe öltözött megváltó Isten fenségének és ha-
tártalan irgalmasságának dicsőítésére. 

Hogy még egyszer x-öviden és mégis találóan 
jellemezzük azt az apostoli reformmunkát , melyet 
szentünk a katholikus istentisztetetre vonatkozólag 
teljesített, azt lehet méltán mondani , hogy ő a katho-
likus istentiszteletről lerázta a jozefinizmus gyilkos 
nyűgeit2 s visszahelyezte azt őseredeti szellemébe, a 
határtalan tisztelet és szeretet bátor szárnyalásának 
szent szabadságába. Breznay Béla dr. 

Mende-mondák Galileiről. (i.) 
A lelkiismeretlenség sehol annyi rombolást és 

kárt nem okozhat, mint a történetírás terén, ahol a 
befurakodott hamisítók a szenzáció dinamitjaival 
akar ják felrobbantani az emberiség kulturális fejlő-
désének hatalmas épületét, melynek sarkkövét a 

wüszte er genau, wie es eben in der jungen Seele zuging. 
(Megérezte, lelkében látta a titokban rejlő bűnt.) Scham und 
Bestürzung nahmen nun in ihr (az ifjú lelkében) Platz». Az 
ifjúnak többé nem volt addig nyugta, míg csak meg nem 
gyónt és szentünk tanítványává nem lett. Innerkofler, 421. 1. 

1 Tanto divini amoris incendio cor eius (S. Theresiae) 
conflagravit, ut merito viderit Angelum ignito iaculo sibi 
praecordia transverberantem, et audierit Christum data 
dextera dicentem sibi : Deinceps ut vera sponsa meum 
zelabis honorem. Breviárium, 15. Octob. Lect. V. 

2 Hiszen csak imént láttuk, mint gyászos uralkodó 
tényt, hogy a hivek már nem is jártak istentiszteletre a 
jozefinizmus uralma alatt. 
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kereszténység alkotja. A ki meséket, legendákat és 
mende-mondáka t történeti tények tetszetős a lakjában 
közöl, bizonyára nem számíthat hitelességre, s mégis 
igen sokan elhiszik, mert tetszik nek ik ; az okot és 
forrást nem kutatják. A kritika szűrőjén megtisztult 
igazság vizét mocsarakba vezetik, a melyekből a szel-
lemi métely bacillusait mohón isszák mindazok, a kik 
a katholikus egyház ellenségeinek táborában ta-
nyáznak. 

Gombamódra nőnek ki egymásután a történeti 
hazugságok, melyek káprázatukkal elvakítják azokat, 
a kiket ha ta lmukba ejtenek. 

Ide tartoznak a Galilei nevéhez fűződő mesék, 
melyekkel a katholicizmus ellen a féktelen gyűlöletet 
ú j abban hazánkban is szítják. A kiszinezés és túlzás 
mesterei a Galilei-per részleteibe belehelik a hamis-
ság ölő mérgét, a mely pusztít és eltorzítja a valót. 
Galilei Galileo a katholikus egyház ellenségeinek 
eszményképévé és vezérévé alakul át ; valóságos tör-
téneti Fregolivá lesz. 

A napokban megjelent m u n k á m b a n 1 hiteles ok-
mányok és levelek alapján röviden előadom Galilei 
életének és az 1633. évben a római kúria által ellene 
folytatott per történetét, felsorolva azon meséket is, 
a melyeket e perről forgalomba hoztak.Hogy a Galilei-
féle mende-mondákra ily h a m a r visszatérünk, az a 
sajátos jelenség magyarázza meg, hogy oly könyvek-
ben is előfordúlnak, a melyek történeti becsre tar-
tanak igényt. Nagyhangú lármával hirdetik a tudo-
mány fejlesztésének zabolátlan szabadságát a katho-
likus egyház maradiságával szemben, a mely szerintük 
az igazi tudomány és kutatás kerékkötője, mert Gali-
leit megkínozta, börtönre vetette, megvakíttatta, sőt 
elégette máglyán (!) csillagászati korszakalkotó fel-
fedezéseiért. 

Gyujtsuk csak meg a történeti kritika fáklyáját 
és látjuk, hog}r az egyház ellen szórt vádak szappan-
buborékok, melyek csillognak, de üresek. 

A legújabb csudabogár, mely Galileiről felszínre 
került, a Huszadik Század találmánya.2 Fülöp Zsig-
mond, a mikor Galilei megégetéséről — természete-
sen forrás megnevezése nélkül — szól, bizonyára 
nem kivánja, hogy el is higyjük. De könnyen meg-
eshetik, hogy cikke a jövőben for rásmunkául szolgál, 
a melyre hivatkoznak. Így készül a történetietlen tör-
ténet. Hogy Galilei 1642. j a n u á r 8- ikán a szentségek 
ájtatos fölvétele után s VIII. Orbán pápa áldásával 
ellátva halt meg, ezt a történeti tényt m á r nem kell 
ismerniök a szabadgondolkozóknak. A szabadgon-
dolkozás azonban nem hatalmazhat fel senkit sem 
arra, hogy a történeti tényekkel ellentétes állítást 
szabadalmazzon. 

A legendák szines világába lép az a közkeletű 

1 Lukcsics J , A Galilei-kérdés (Budapest, 1910.). 
2 Fülöp Zs, A kterikalizmus természettudománya. Hu-

szadik Század, XI. évf. (1910. január—február) 58. 

elbeszélés is, a mely szerint Galilei a per folyamán 
az inquisitio bör töneiben sinylődött ; a mikor birái 
elé vezették, gőgös méltósággal védte a föld kettős 
mozgásának taná t ; de a szent officium kihegyezett 
eszközei hatalmaskodtak fölötte, a kínzás gyötrelmei 
alá vetették; mindazonáltal sokáig állhatatos maradt , 
míg végre a kínok nagy súlya alatt megígérte, hogy 
a Gopernicus-féle világrendszert esküvel kárhozta t ja ; 
alig hogy meggyötört és összetört tagjai megenged-
ték, a congregatio szine elé hivatták, a hol bűnbánat i 
ingben és térden állva, szive csordultig telve a mél-
tatlanságtól, teljesíti a kért esküt; de mihelyt lábra 
állott újból, nem tudja tovább türtőztetni sokáig 
visszafojtott haragjá t s dühösen dobbantva lábával, 
kiejti azt a hirhedt kiáltást : E pu r si muove (S mégis 
mozog). Erre lekísérik azonnal a rettenetes törvény-
szék börtöneinek legsötétebb zugába s kivájják 
szemét.1 

Galilei megvakítását legelőször Esterius «Storia 
deli' Astronomia» művében találjuk.2 A kiváló firenzei 
csillagász ugyan megvakúlt élete alkonyán, az 1637. 
év végén; de senki sem vakította meg. Maga Galilei 
í r ja le 1638. j a n u á r 2- ikán Diodatinak érzékeny 
hangú levélben a nagy csapást: 

«November 20-iki becses levelére válaszul az 
első pontra vonatkozólag, a melyben egészségemről 
kérdezősködött, közölhetem, hogy testileg ismét ma jd -
nem erőben vagyok. De fájdalom, kedves Uram! Hű 
barát ja és szolgája, Galilei, egy hónap óta teljesen 
vak, úgy hogy az ég, a világ, a mindenség, a melyet 
bámulatos megfigyeléseim és világos bizonyítékaim 
által százszorosan, sőt ezerszeresen, sokkal jobban, 
mint az összes elmúlt évszázadok akármely világ-
bölcse kitágítottam, most m á r számomra annyira 
összeszorúlt, hog}^ nincs több helyem, mint a mennyit 
saját személyem betölt».3 

A szertelen képzelet könnyelmű játéka, mely 
történeti tényekre nem tekint, vakíi tathatja meg 
Galileit erőszakos módon. Galilei vakságáról hal lot t ; 
de nem kutatta sem eredetét, sem idejét. A meg-
vakítás mende-mondá ja ugyanazt a vakmerő utat 
vágja be, a melyen az elégetés meseszerű találmánya 
a megsemmisülés örvényébe zuhant. 

A többi mende-monda eredete és sorsa sem 
különb. Ha a Galilei-per hiteles aktáit olvassuk 
Favaro kiadásában, semmi nyomára nem bukkanunk, 
hogy Galileit az inquisitio börtönének dohos leve-
gője percig is sorvasztotta. Könyvről-könyvre száll 
mégis az az alaptalan állítás, hogy Galilei bör -
tönt szenvedett, noha a kritikátlan irók a fogság 
éveiben el is térnek. Sir Brewster és Montucla, a kik-

1 V. ö. Gebier, K. v., Galileo Galilei und die römische 
Kurie nach den autentischen Quellen, (Stuttgart, 1876), 
286 kövv. 

2 V. ö. Fabroni, Vitae Italorum, I. (Pisa, 1778), 144 kövv.— 
Cantü, Storia Universale, V. (Torino, 1864.), 504. 

s Op. Gal., XVII. 247. 
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nek nyomába Haeckel s társai lépnek, megelégednek 
egy évvel. Delambre m á r néhány évi bör tönre Ítél-
teti el Galileit; Draper legalább há rom évi tar tamot 
állapít meg ; Moreri, Bernini s Iselin öt-hat évre 
szöktetik fel.1 Diel 1908. jul ius 2-ikán a Leibniz-
iinnepélyen emlékbeszédében e fajta munkák szelle-
mében és forrásából telte a porosz közoktatásügyi 
miniszter előtt hangzatos kijelentését: «Galilei Galileo 
fogságából fejlődött ki az új tudomány, a mely «E pui-
si muove» mondását még a hóhérokkal szemben is 
érvényre juttatta».2 Laplace pedig költőies szépséggel 
emlékszik meg Galilei bebörtönzéséről, melynek ide-
jét határ ta lannak képzeli.3 

Ha a Galileinek fogságáról írók közös forrását 
keressük, el jutunk az 1633. év májusába, a mikor 
Holstein egyik levelében Peiresének je lent i : «Galileus 
nunc in vinculis detinetur».4 De váj jon Holstein hír-
adása egyezik-e a fennmaradt akták és Niccolini 
firenzei követnek római tudósításai hiteles adataival ? 
Ellenkezőleg, Galilei sohasem volt igazi bör tönben. 
Nem tudunk sem időt, sem helyet találni, a hová 
Galileinek szenvedéseit a bör tönben beilleszthetnők. 
Galilei 1633. február 14-ikétől jul ius 6-ikáig, a mikor 
a sienai érsekhez távozik, tartózkodott perének évé-
ben Rómában. Az egész időt a Pincion a Medici-
villában töltötte körülbelül huszonhárom nap kivé-
telével, a mikor kihallgatása végett az inquisit io-
palotában egyik ügyvédi kényelmes lakosztály termeit 
használta lakásul. Az inquisitio épületében Galilei 
április 12-ikétől 30-ikáig, má jus 10-ikén alig egy 
óráig és junius 21-ikétől 24-ikéig volt, a mikor végleg 
visszabocsátották a követi palotába. 

De lehet-e ezen idő alatt beszélnünk Galilei 
sinylődéséről, a kinek folyton szolgája állott rendel-
kezésére, hogy urának parancsait teljesítse? Oly 
kivételes kedvezményben részesült Galilei az inquisitio-
bizottság' részéről, hogy Niccolini 1633. április 16-ikán 
írt levelében külön felemlít i : «Őszentsége, valamint 

1 Miilter A., Der Galilei-Prozesz (1632—1633.) nach Ur-
sprung, Verlauf und Folgen, (Freiburg i. ür., 1909), 162 kövv.— 
Gebler, i. h., 290 kövv. 

2 V. ö. Sitzungsberichte der Kgl. Preusz. Akademie der 
Wissenschaften, 1908., 711. 

3 «Le succès de ces dialogues, et la manière triomphante 
avec laquelle toutes les difficultés contre le mouvement de 
la terre y étaient résolues, réveillèrent l'Inquisition. Galilée 
â l'âge de soixante-dix ans, fut de nouveau cité à ce tribu-
nal . . . On l'enferma dans une prison où l'on exigea de lui 
un second désaveu de ses sentiments, avec menace de la 
peine de relaps, s'il continuait d'enseigner la même doc-
t r i n e . . . Quel spectacle, que celui d'un v ie i l la rd . . . abjurant 
à genoux, contre le témoignage de sa conscience, la vérité 
qu'il avait prouvée ! avec évidence Emprisonné pour un 
temps illimité, par un décret de l'Inquisition, il fut redevable 
de son élargissement aux sollicitations du grand duc» — 
Laplace, Exposition du système du monde, 6. kiad, (Paris, 
1835), 405. 

4Venturi, Giov. B., Memorie e lettere finora inedite o 
disperse di Galileo Galilei, II. (Modena, 1821), 182. 

Barberini és Bentivoglio bibornokok figyelmeztettek 
az ily kedvezmények rendkívüliségére. Maguk a 
püspökök és prelátusok s bárminő méltóságot vise-
lők azon esetben, ha hasonló vád miatt jönnek 
Bómába, megérkezésükkor az angyalvár, vagy az 
inquisitio-épűlet börtöneibe lesznek zárva».1 Galileivel 
szemben a Sacro Arsenale 2 által előírt gyakorlatot 
nem alkalmazták, hanem kímélték a végletekig. Az 
inquisit io-épűletben kapott kényelmes lakást ép oly 
kevéssé tekintette Galilei bör tönnek — a szó valódi 
értelmében, — mint a fényes vendéglátást a sienai 
érsek palotájában, vagy tartózkodását arcetrii saját 
v i l lá jában; mégis előszeretettel használja leveleiben: 
«arcetrii börtönömből».3 A személyes szabadság elő-
vigyázatos korlátozása, a mely megtiltotta Galileinek 
a reá káros és veszedelmes férfiakkal az érintkezést, 
nem volt sohasem a börtönnel egyenlő. A történeti 
tények nem a képzeletben születnek. 

Lukcsics József dr. 

A francia földről. (III ) 

S o u l a n g e - B o d i n . 
Nála az idő pénz. És sokan háborgat ják. Ezért 

vannak külön fogadóórái, melyekről a templom és 
a plébánialak bejárátánál szerzünk tudomást. Hogy 
azonban e fogadóórákban sem a kevésbbé fontos, 
jelentéktelen lépjen előtérbe a valóban fontos rová-
sára, előbb be kell, hogy a látogató magát jelentesse 
egy értelmes portás által, hogy «audiance»-t kap-
hasson. 

Úgy fogadott, mintha nem volna köztünk kor-
és állásbeli különbség, mintha régi jóbará tok vol-
nánk. Jeleztem előre, hogy csak tíz percet rablók 
drága idejéből. De lett azért ebből 20—25 perc. 
Szokás szerint általános kérdéseken kezdtem. Olya-
nokon, melyekre a legszófukarabb, a legelzárkózot-
tabb meginterjúvoltak is szoktak felelni. Csakhamar 
láttam, hogy ez fölösleges. Hogy kényesebb, bonyo-
lultabb kérdésekre is kész válaszolni. Sőt, a mit leg-
több ily látogatásomnál csak utólag tehettem, bátran 
elővehettem noteszemet s ceruzámat, hogy nagy 
tudásának és roppant gazdag tapasztalatainak egy 
morzsája se hull jon félre. 

25 éve működik «Plaisance»-plébánia területén, 
mint lelkipásztor. 12 éve plébánosa. A plébánia, 
mint már láttuk, 30—40.000 lélek. A munkásság leg-
proletárabb része. Legnagyobbrészt olyanok, kik 
semmiféle mesterséghez nem értenek, semmiféle 
munkás-szakoktatásban nem részesültek. «Ungelernte 
Arbeiter» m o n d j a a német városi lelkipásztor szó-
tára. Olyanok, kik faluról kerültek a világvárosba. 

1 Op. Gal., XV. 94 köv. 
2 Sacro Arsenale o vero Pratica deli' Ofizio della Santa 

Inquisizione. Di nuovo corretto e ampliato. Bologna, 1665. 
3 «Deila mia carcere di Arcetri». — Op. Gal., XVII. 

291—297. — Müller, i. h„ 180. 



28. szárn. RELIGIO 553 

Teszem katonaság révén. Megtetszett nekik Páris 
kápráztató nyüzsgése, élete. Ott maradtak. Arra, 
hogy semmi mesterséget nem tanult embernek a 
mai nagyvárosban hatványozottan nehéz a meg-
élhetése, nem gondoltak. Vagy ha gondoltak is vagy 
már gondolnak: inkább akarnak éhezni, mint a pezs-
dülő világvárosi légkört az egyszerű falusival avagy 
kisvárosival fölcserélni. Hogy ebből az ember-anyag-
ból lesz mindennemű munkásmozgalom legszélsőbb-
baloldali része, az világos. Ez a talaj termeli a 
«petroleur»-öket. 

Micsoda kontaktusuk van ezeknek a francia 
klérus azon nem ritka típusával, a melynek szemé-
ben a szociális körülmények és a lelkiállapot közt 
nincs úgyszólván kölcsönhatás! Kik ennélfogva nem 
is törekszenek a szociális tevékenységre, mint a lelki-
pásztorkodás bevezető munká já ra . 

Soulange-Bodin rájött, hogy a munkahiány itt 
egyik főbaj. Alakított ingyenes munkaközvet í tő hiva-
talt. Egy félév alatt, ha jól tudom vagy ezer esetben 
jár t el. És ez nagy dolog. Ez kontaktus a nép és a pap 
között. Persze, hogy még nem a hivő és lelkipász-
tora között. Érintkezésbe jönnek a pappal ez uton 
olyanok, kik máskép sohasem találkoztak volna vele. 
Látják, hogy becsületes, jóravaló ember. Nem az az 
álnok szörnyeteg, a hogy antiklerikális újságjaik 
ecsetelik. Ez adott körülmények közt m á r sok. Lát-
ják, hogy hasznos, jótevő ember. Ez pedig hic et 
nunc m á r nagyon sok. Mikor tizenkét éve plébános 
lett Soulange-Bodin, a rendes vasárnapi misehallgató 
felnőtt férfiak nem voltak többen száznál. Ma m á r 
háromszázan vannak. 

«Uraságoktól levetett ruhák» ! Ily vidéken ebből 
sok fogy el. Sokkal több, mint űj ruhából . Ennek 
okos közvetítésére is vannak Soulange-Bodinnek 
emberei, sőt külön kis szervezete. Ennek az eljárás-
nak, mivelhogy nem haszonleső prozelitáskodó mo-
tívumokból, hanem Soulange-Bodin gyakorlatias 
keresztény felebaráti szeretetéből folyik, ugyanaz a 
hatása manapság, mint volt szent Márton idejében 
annak, hogy egy fényes lovag kardjával levágta 
drága palástja egyik szélét és odanyújtot ta a mezí-
telen koldusnak. Persze, akinek egész világnézete és 
így hite is a múlttal van romant ikusan összenőve, 
annak talán ez utóbbi eljárás jobban imponál. Lehet, 
föltéve, hogy mindkét eljárásban egyforma a motí-
vum, t. i. az igaz keresztény felebaráti szeretet ; de 
az előbbi eljárás, mint korszerűbb, manapság impo-
nálóbb kellene, hogy legyen. 

Az ének meg a zene örömforrás. Napsugár a 
prole tármunkás életének egj 'hangú ködében. De 
mennyit ronthat is! Soulange-Bodinnek van zene- és 
énekkara. Komponáltatott is ének- és zenedarabokat. 
Kezdik ezeket megkedvelni. 

Általában bizonyos szociális jólét kell az ember-
séges megélhetéshez. Egyesek, gyér számú hős lelkek 
talán ennek hiánya dacára is csak előbbre ju tnak a 

tökéletesedés, a hitélet útján. De a nagy tömeget a 
hiány elállatiasítja. Ilyeneket aztán nem lehet pasz-
torálni. Összetartás, szervezkedés, szakszervezetek nél-
kül a munkásság manapság a szociális jólétnek 
legszerényebb adagát sem vívhatja ki. Franciaország-
ban, hol úgyszólván nincs virágzó, életrevaló olyan 
szakszervezeti mozgalom, mely összeférne a keresz-
tény világnézettel, nagy, igen nagy hézag érezhető a 
lelkipásztorkodás szociális előmunkálataiban. Talán 
a vasutasokkal sikerül ma jd Soulange-Bodinnek a 
szakszervezkedés. 

Szórakozás is kell, különösen az if jaknak. Minél 
kevesebb a nemesítő, a j ó szórakozás, annál több 
akad a rosszból, a megmételyezőből. Plaisanceban 
körülbelül 150 erkölcstelen stb. mulatóhely van, 
mondta Soulange-Bodin. Alakított tehát társaskörö-
ket a tisztességes szórakozásra, hogy a külvárosi 
i f júnak is nyújtson minél több olyant, mi szája-ize 
szerint való és e mellett megengedett. Zsufolvák e 
körök. Hány olyan if júval lép itt Soulange-Bodin és 
káplánjai érintkezésbe, intim, lelki érintkezésbe, kik-
kel e nélkül, e bevezetés nélkül a gyóntatószékben 
tán sohasem találkoztak volna. Mert — valódi krisz-
tusi lelkületet feltételezve a vezetőknél — a kártya-
asztal, a labdarúgás meg a tornaszerek is a szelle-
mibb örömökhöz, az olvasáshoz, a helyes idealiz-
mushoz, ezek meg a természetfelettihez, a hitélethez 
vezethetnek. «Parvulis lac.» «Vobis da tum est nosse 
mysteria Dei; illis autem in parabolis.» 

Lényegesen megkönnyíti Soulange-Bodin mun-
káját azon kedvező körülmény, hogy mellette 7—8 
káplán működik. Franciaországban minden pap külön 
szokott lakni. A káplán sem lakik a plébánián. 
Ennek sok hát ránya van. Vae soli! A legfőbb ba j a 
francia klérusnál talán épen a szellemi elszigetelt-
ség. Az erősen zárt francia szemináriumi nevelés és 
utána az egyedüllakással j á ró teljes önállóság s a 
bizonyos tekintetben ezzel járó működésbeli elszige-
teltség közt nincs náluk átmenet. Soulange-Bodin 
együtt él káplánjaival. De ez több a közös lakásnál, 
közös kosztolásnál. Ez családi otthon. Szellemi és 
működésbeli gócpont és erőforrás. Közös könyvtárral 
és olvasószobával. Közös megbeszélésekkel, eszme-
cserékkel. Munkafelosztással. Egy kiváló principális 
a derék szaktársak állandó lelkesítő és tanulságos 
példájával. A közös lelkigyakorlatok egy okosan 
megszabott min imumával stb. Mellékesen mondva, 
érdekes világítást vet az oltani helyzetre, hogy mind-
egyik káplán szobájában vízvezeték is van. Még pedig 
nemcsak mosakodásra, hanem védekezésül az éjjel 
előforduló «apache»-támadásokkal szemben. 

Mi Soulange-Bodin sikereinek kulcsa ? 1. Belátta, 
hogy szociális előkészítő m u n k a nélkül a mai nagy-
városi tömeg nagy hányadát meg sem lehet közelí-
teni, nemhogy pasztorálni lehetne. 2. De e mellett 
sikerült neki a pap szociális tevékenységét a tulaj-
donképeni lelkipásztorkodás egészébe, mint részt, 
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mint eszközt, igaz, hogy elsőrendű eszközt, beleállí-
tani. 3. Mint eszközt, de okosan. Nem űgy, hogy a 
földi jólét neki csak «klerikális toborzási eszköz». 
Er re az emberek gyorsan r á jönnek és elkedvetle-
nednek. Hanem úgy, hogy az a földi jó, a mit tesz, 
azt szívből-lélekből teszi, hisz az is Isten dicsőségére 
szolgál. A jó szív pedig visszhangra talál. E vissz-
hang pedig a természetfölöttinek előhangja. P. M. 

Társadalmi patológia. <vi.) 
Végezetül kiemeli a szerző, hogy a társadalmi 

gyógyításnak kettős módszere : a felserkentés és a meg-
szorítás, nemcsak a társadalmi idegbajok kezelésénél 
jöhet szóba, hanem a sejtállomány betegségeinél is. 
A szociális parazit izmus ellen a helyes eljárás ez; 
erősíteni, felserkenteni kell a kiszipolyozottakat és 
irgalom nélkül elnyomni az élősdieket. Emez igazság 
iránt a mi magyar intéző köreink még mindig süke-
tek és vakok. 

A III. résznek utolsó fejezetében azt m o n d j a el 
Lilienfeld, ami leginkább a szivén fekszik. Cime e 
fejezetnek: La science et la réligion. Mint sok más 
szociológos1 és a statisztikusoknak, orvosoknak, etiku-
soknak legjobbjai, úgy Lilienfeld is ar ra a meggyőző-
désre jutott , hogy a mai társadalmi bajoknak legmé-
lyebb forrása az egyénben, mégpedig az egyén lelké-
ben van. Megbomlott az embereknek lelki egyensúlya ; 
az emberi lénynek alsóbb szférái föllázadtak a szellemi 
rész ellen és detronizálták azt. A mai bajok erkölcsi 
természetűek. S vájjon mi az, a mi az emberi mikro-
kozmosnak koronás királyát, az értelmet, annyira meg-
gyengítette, hogy az ösztönöknek pártütő serege 
legyőzhette azt? Lilienfeld úgy látja, hogy a tudo-
mány és a vallás között támadt antagonizmus az a 
fátum, mely a modern ember lelkén ül. A szociális 
kérdésnek gyökere, lényege sehol nem más, mint a 
tudománynak és a vallásnak kibékítése. «C'est là la 
question sociale par excellence, qui devrait étre résolue 
avant toutes les autres».2 

Am Lilienfeld nem elégszik meg a ba jnak meg-
állapításával, hanem megjelöli annak gyógyszerét is. 
A tudomány és a vallás látszólagos ellentmondásait 
őszerinte misem képes annyi erővel eltüntetni, mint 
az organicista szociológiai elmélet. Lilienfeld részle-
tesen is megmagyarázta miképen egyezteti ki, ez az 
elmélet a tudományt és a vallást; alapvető munká-
jának , «Pensées sur la science sociale de l'avenir» 
V. kötete, «Théologie naturelle», egyenesen ennek a 
kérdésnek van szentelve. 

A társadalmi patológiáról írt könyv, melyet eddig 
ismertettünk, csak röviden tárgyalja ezt a kérdést az 
utolsó fejezetben. Lilienfeld úgy találja, hogy a keresz-

1 V. ö. értekezésemet : «A modern erkölcsi válságnak tár-
sadalmi okai», Kath. Szemle, 1910. okt. szám. 

2 282. 1. 

tény világfelfogás s annak tudományos rendszere, a 
theologia, teljes összhangban van a szociológiai 
tudománynak ama legmagasabb fokával, melyet az 
organicista iskola képvisel. A szociológiának két sark-
pontja úgymond, az egyéniség és a szolidaritás. S vájjon 
a keresztény theologiának «eredeti büne» nem áll-e 
ugyanezen az a l apon? Ott is egy egyén cselekszik s 
ez egyénben az egész emberiség szolidáris. A modern 
tudomány, úgymond, teljesen fedi a keresztény dog-
mát, mert amint e dogma szerint a b ű n Ádámtól az 
összes emberekre átered, úgy erednek át a biológia 
tanítása szerint az elődöknek jó és beteges tulajdon-
ságai az utódokra. A t. olvasó azonnal észreveszi, hogy 
Lilienfeld itt is következetesen túlbecsüli a hasonla-
tosságot és a tárgyalt dolgok lényegébe nem hatol. Az 
eredeti b ű n s annak átszállása, amint azt a keresz-
tény dogma tanítja, teljesen más valami, mint a bioló-
giai átöröklés. S ugyanazt kell mondani a megváltásról 
is, a melynél Lilienfeld szintolyképpen arra utal, hogy a 
regeneráció egy egyénből, Krisztusból indul ki és ki ter-
j ed az egész emberi nemre. 

Saját elméletének legerősebb bizonyítékát azon-
ban abban látja Lílienfeld, hogy az Új Szövetség sze-
rint az egyház is valóságos test, organizmus, amely 
időben és térben fejlődik és alá van vetve a társadalmi 
fejlődés és patológia általános törvényeinek. Öröm-
mel idézi a Szentírás azon helyeit, ahol az egyház kife-
jezetten Krisztus testének van nevezve.1 Szent Pálnak 
a rómaiakhoz írt levelében eme testnek diíferenciá-
cióját is megtalálja Lilienfeld, aminek nagyon örül. 
«Mert valamint egy testben, mond ja szent Pál, sok 
tagjaink vannak, minden tagnak pedig nem ugyan-
azon egy a működése : úgy sokan egy test vagyunk 
Krisztusban, de egyenkint mindnyá jan egymásnak tag-
jai» (Róm. 1, 4—5.) Még jobban tetszik neki ez a he ly : 
«Veritatem autem facientes in caritate crescamus in 
illo per omnia, qui est caput, Christus, ex quo totum 
corpus compactunx et coxxnexixm per omixem iunctu-
ranx subministrationis secundum operat ionem in men-
suram uniuscuiusque menxbri augmentunx corporis 
fecit in aediíicationem sui in caritate». (Efez. 4,15—16). 
Sőt ixxi több : megleli szent Pálnál az orgaxxicista elmé-
letnek alkalxxxazását, tehát a maga patológiáját is, 
amennyiben t. i. a nemzetek apostola a korintusi egy-
ház beteges állapotát az organicista elmélet termino-
lógiájával í r ja le. «Es ha az egyik tag valamit szen-
ved, írja szent Pál, együtt szenvednek minden tagok; 
vagy ha az egyik tag megdicsőíttetik, együtt örülnek 
minden tagok». (I. Kor. 12,16.). 

Még ennél is nagyobb jelentőséget tulajdonít a 
szerző annak a körülménynek, hogy a Megváltó is az 
organicista iskola nyelvén beszél, mikor az ő szellemi 
b i rodalmának természetét és törvényeit magyarázza. 
Igen sok esetben meríti az Úr a maga hasonlatait a 
növényvilágból : beszél a fáról, mely kivágatik, mert 

i Efez. 1, 22—23 ; Kolossz. 1, 18—24 ; I. Kor. 12, 27. stb. 
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jó gyümölcsöt nem terem; szól a szőlőtőről és a venyi-
géről, felhasználja a fügefát, a liliomot, a mustármagot, 
hogy szent tanítását megvilágítsa. Örömmel megálla-
pítja Lilienfeld, hogy az Úr Jézus intuícióval meglátta 
azt, amire a modern tudomáuy csak nagy munka után 
bukkant : «Jésus a conçu pa r intuition ce que n'a pu 
être prouvé pa r la science moderne que grâce à un 
travail d'analyse et de synthèse immense» I1 

Lilienfeld érdekes példája annak, mennyire képe-
sek komoly férfiak is beleszeretni bizonyos tudomá-
nyos formulába, a melyet alkalmasnak találtak a világ 
magyarázatára. Valóságos m á m o r fogja el őket, mikor 
az élet különböző terein adatokat találnak elméletük 
igazolására s amellett el tompul érzékük annak észre-
vevésére, a mi mámorukból kiábrándíthatna. Az evan-
gélium organicista színezetű tanításait diadalittasan 
regisztrálja Lilienfeld s egy csöppet sem akadt meg 
szent Márk szavain : «Sine parabola autem non loque-
batur eis». (4, 34). Nem veszi tekintetbe, hogy itt csak 
parabolákról van szó, a melyek nagyon talpraesettek, 
telvék életerővel, de azért mégis csak parabolák. 
A hasonlatot pedig a kellő mértéken túl nem szabad 
erőszakolni. A hivő léleknek Krisztussal való egye-
sülését p. o. szépen illusztrálja a szőlőtőnek és a venyi-
gének meta fo rá ja : ám kinek ju t eszébe ezt a hason-
latot mechanikusan értelmezni és alkalmazni ? A venyi-
gét csakis erővel, külső beavatkozással lehet a tőről 
letépni, a lélek önhibájából szakadhat el Krisztustól; 
a tőről egyszer letépett venyige elszárad és elpusz-
tul, a hűtlen emberi lélek azonban a megtérés által 
ú j ra egyesülhet Mesterével. A szőlőnek vegetatív élete 
és a kegyelmi élet között ég és föld a különbség s ezt 
a különbséget a hasonlóságnak fenforgó kis vonása 
csak azoknak szemében tüntetheti el, akik felületesen 
gondolkodnak. Az organicista hasonlatok igen ki tűnő 
szolgálatokat tesznek a magasabbrendű élet megvilá-
gítására, ám azért az életnek eme két különböző szfé-
rájá t összezavarni nem lehet. 

Lilienfeldék nyilvánvalóan túllőnek a célon. Amel-
lett nem veszik észre, hogy ez az elmélet a maga 
összes monstruozitásával oly elveknek igazolására is 
felhasználható, a melyeket ők épen ezen elmélet segít-
ségével kizárni igyekeztek. A szociálisták p. o. orga-
nicista gondolatmenetekhez folyamodnak, mikor az 
egyén jogait és igényeit elhallgattatni, letagadni akar-
ják. A társadalmi szervezet, úgy mondják , külön éle-
tet él, az individuum számba sem jön. Méhkas, hangya-
boly az eszmény, melynek formájára a társadalmat 
átalakítani kell. A társadalom egy óriási állat, az egyé-
nek ezen állatnak jelentéktelen molekulái. Ezeknek 
a nyomorul t molekuláknak nincs saját életük, sa jná-
latraméltó, hi tvány részecskéi egy nagy organizmus-
nak, a mely mellett szóba sem jöhetnek. «Qu'est — ce 
donc que l 'individu h u m a i n ? Une chose a faire pitié, 
une misérable molécule de cet immense corps, un 

être si chétif quil ne mérite pas qu'on s'occupe de 
lui, un être dont on ne sait pas même s'il a une vrai 
v i e . . . Homunculi quanti sumus!»1 

Láttuk, mennyire igyekszik Lilienfeld megvédeni 
az egyénnek jogait, mennyire tudatában van annak, 
hogy az egyénen s annak benső életén fordul meg 
minden. S ime, a szociálisták az ő elméletének kard-
jával vagdossák halálra a szegény individuumot s 
Lilienfeld, hacsak nem enged az organizmusból, sem-
mivel sem tud védelmére kelni a szerencsétlen társa-
dalmi molekulának. 

A valóságban úgy áll a dolog, hogy az egyénnek 
saját önálló élete van és mikor más hasonló egyének-
kel társul, ezt csak azért teszi, hogy élete gazdagabb, 
teljesebb legyen. Az egyén nem a társadalmi kötelék 
által kezd élni, sőt ha észrevenné, hogy a társadalmi 
kötelék elnyomja önrendelkezését, összetépi és le-
rázza azt magáról, mint tűrhetetlen nyűgöt. 

Mikor tehát szervezetnek, organizmusnak nevez-
zük a társadalmat, akkor nem mondunk többet, mint 
egyszerű hasonlatot. Az öreg Menenius Agrippa is 
csak ezt tette és amit szintén figyelmükbe a ján lunk 
Lilienfeldéknek : ő is egészen más célra használta az 
organicista példázódást, mint amit Lilienfeld elérni 
akart. Dicsértük Lilienfeldet, mikor ő a maga elmé-
letének szellemével a munkásosztályok védelmére 
kel t : ám Menenius példája mutat ja , hogy ugyanezt 
az elméletet a munkásosztály kizsákmányolására is 
lehet fölhasználni. 

Schäffle valóságos állatnak írta le az emberi társa-
dalmat s a szociális életnek folyamatait az állat benső 
szerveinek működésével magyarázta. Nagy zavarba 
jött, mikor ezt kérdezték tőle: h ímnemű vagy nő-
nemű-e a társadalom, és ha nő, vannak-e ezen nemnek 
megfelelő külön betegségei i s?Garofa lo pedig joggal 
kérdi : hogyha tényleg emberi vagy állati test a társa-
dalom, vájjon látott-e m á r valaki a testtől különvált 
lábat, amint jár , elszakadt kezet, amint mozog, orrot, 
amint tüsszent? A társadalom egyes tagjai pedig 
elválhatnak az egésztől és önálló, külön életet foly-
tathatnak. A különbség tehát : óceán. 

Száz szónak is egy a vége : Lilienfeldnek társa-
dalmi felfogása igen nemes s ma jdnem teljesen keresz-
tény; elmélete azonban egy ki tűnő hasonlatnak túl-
hajtása s itt m á r ezt kell m o n d a n u n k : ne quid nimis. 

Jehlicska Ferenc dr. 

Budapest . A katholikus sajtó vérkeresztsége. —Meg- J=PVUA 
tudhatta mindenki a lapokból, hogy a portugáli fórra- rf , 
dalom drámája két felvonásból állt: a monarchia meg- u l 

döntéséből és az uralkodó család elkergetéséből — ez krónikc 
az első felvonás ; azután következelt nyomban a másik 
felvonás, az egyház üldözése, az egyházi személyek, 
különösen a szerzetesek bántalmazása s ez utóbbiaknak 

» 287. 1. 

1 V. ö. Le Baron R. Garofalo, La superstition socialiste, 
Paris. 1895, 79. 1. 
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az országból, mint hontalanoknak, becstelen kiűzetése. 
Hogy mily előkelő helyet foglal el a katholikus egyház 
életében a katholikus sajtó, az is teljes nagyságában, most, 
a portugáli forradalom izzó napjaiban tünt ki. Bánta-
lomnak van kitéve ott jelenleg minden egyházához liuzó 
egyén ; de az első vérontás a katholikus sajtó szellemi 
munkásainak körében következett be. A «Portugal» c. 
katholikus lap szerkesztőjéről van szó. Eleinte az hirlett, 
hogy Lorenzo de Mathost — ez a neve — az utcán ölték 
meg, mert holttestét az utcán találták meg; utóbb azon-
ban kitűnt, hogy gyilkosai vonszolták hulláját az utcára. 

Az államcsíny éjszakája után következő reggelen 
Mathos lapvezér és munkatársai a szerkesztőségben az 
eseményeket beszélték meg és azt, milyen álláspontot 
foglaljanak el azokkal szemben. Megjegyzendő, hogy a 
«Portugal» éles ellentétben volt a Texeira-féle radikális 
kormánnyal és szakadatlanul sürgette a királyt, hogy 
ezt a kormányt siessen elbocsátami, mert különben 
vesztét okozza. Az említett reggelen egyszerre nagy 
tömeg közeledett a szerkesztőséghez : köztársasági cső-
cselék, szabadkőműves vezérlet alatt. A szerkesztőség, 
úgy ahogy gyorsan lehetséges volt, eltorlaszolta a be-
járót. Ám ez nem használt semmit. A csőcselék az 
ajtót fejszékkel betörte. Két forradalmár közrefogta 
Mathos szerkesztőt és az egyik hátulról főbe lőtte. 
A többiek neki estek a nyomdának s ott mindent 
összetörtek. Ráadásul még föl is gyújtották az egészet. 
A gyilkosok nem elégedtek meg a gyilkossággal, hanem 
Mathos holttestének nyakára kötelet kötöttek s a 
hullát kivitték az utcára s ott porban-sárban maguk 
után hurcolták egy darabig. Megjegyzendő, hogy Lorenzo 
de Mathos áldozópap volt. Ellenségei, a szabadkőműve-
sek már a gyilkosság előtt való napon is merényletet 
követtek el ellene : bombát dobtak szobájába, de a 
bomba nem robbant fel. 

Don Lorenzo de Mathos falun született: Serra 
D'Estellában. Java korában volt : 40 éves. Fáradha-
tatlansága egy hivatallal, egyfajta foglalkozással nem 
elégedett meg. A lissaboni Casa pia káplánságához a 
katholikus napisajtó apostolságát csatolta. Erre Por-
tugálban óriási szükség volt. De későn jöttek rá ennek 
a szükségnek fölismerésére a portugáli katholikusok. 
Már képtelen volt a kath. sajtó a forradalom szellemét 
feltartóztatni. Népet és intelligenciát már elhalászott az 
szabadelvű egyháztól a köztársasági sajtó. De Mathos 
fényes tollal s nagy polemikus tehetséggel szolgálta a 
keresztény civilizációhoz való ragaszkodás ügyét, úgy hogy 
ellenfelei nagy mohósággal olvasták az ő cikkelyeit. Az ő 
vezetése alatt a «Portugal», az oportói «Palavra» mel-
lett, közfigyelem, a kalholikusok részéről közbizalom, a 
forradalmárok részéről közgyülölet és félelem tárgya 
lett. Pártállása nemzeti párti, erős gyökerekkel a föld-
mívelő és munkás nép talajában. Szakadatlanul a mel-
lett agitált, hogy a «jobboldali tömb» c. alatt működő 
konzervatívek kímélet nélkül vegyék fel a küzdelmet a 
Texeira-kabinet ellen. 

Lorenzo de Mathos nagyon jól tudta, hogy ő az 
ellenségtől magáénak tartott területen messze előretolt 
őrsi állást foglalt el. Ennélfogva állandó fenyegetés 
tárgya vala. Az utóbbi években szakadatlanul érkeztek 
hozzá fenyegető levelek különösen azért, mert nem 
szűnt meg hangoztatni az ország előtt, hogy a király-

gyilkosok büntetlenül élnek és élvezik a legmagasabb 
állások kényelmeit. Merénylet is többször történt ellene. 
Első izben egy katonai őrjárat mentette meg őt egy or-
gyilkos banda tőrei elől. Másodízben barátainak, kik 
körülötte őrséget szerveztek, köszönhette megmenekülé-
sét— saját házának közvetlen közelében. Történt ugyan 
följelentés a rendőrségnél, de az kutyába se vette a 
dolgot, vagyis inkább annak nagyon érdekében volt a 
hallgatás, mert igen sokan voltak az ügyben érdekeltek 
fölfelé is. 

Az utolsó cikk, melyet de Mathos a «Portugal»-nak 
írt, nagyon érdemes arra, hogy szélesebb körben legyen 
ismeretes. A katholikusok az egész világon megismer-
hetik e cikkelyből Lorenzo de Mathost, hogy ki volt ő 
s milyen helyet foglalt el a katholikus publicisztika 
tövises világában, a hol ő nemcsak vértanú lett, de 
próféta is volt, mert előre megmondta a királynak 
gyászos sorsát. A hivatolt cikkely felhívás II. Manuel 
királyhoz. Mindjárt a bevezetésben figyelmezteti de 
Mathos a királyt, hogy a Texeira-miniszterium se nem 
igazi kormány, se nem monarchia, se nem más valami, 
mint «nemtelen összeesküvés a haza ellen».Nyílt szív-
vel, bátran kimondta a katholikus publicista, hogy 
a nép reményei a királyban nem teljesültek. Mikor 
esküt tett a király az alkotmányra, minden szív biza-
lommal kezdett a jövőbe tekinteni ; de a király esküjét 
nem tartotta meg; aláirta azt, a mit eleinte joggal ellen-
zett és lábbal tiporta a törvényeket, melyeket meg-
tartani igért. « Én, így folytatta de Mathos, én monar-
cliista vagyok és én leszek a monarchisták utolsója is. 
Én a portugáli monarchiának szenteltem jövőmet, 
lelkem nyugalmát és életemnek békességét ; sőt élete-
met is kivittem a sáncra, hogy a monarchiát védjem és 
erőssé tegyem. Nekem tehát jogom van kimondani, a 
mit érzek és ebben a mi gondterhes óráinkban látok. 
Nekem és másoknak is velem jogom van tudni, mit 
jelent a szégyenletes engedékenység a haza ellenségei-
vel szemben, mit jelent ez a néperkölcsöt rontó 
(demoralizáló) ellenséges igába hajlás, mit jelent ez a 
politikai kedveskedés olyan kormány iránt, a mely 
az országnak nem kell és pedig se testének, se lelké-
nek; igen, mit jelent ez az ellenállás az ország és a nép 
akaratával szemben, mit jelent ez az abnormis államfő, 
a mely «ügy van»-t mond, mikor a nép a választások-
nál «nem»-et kiált? Az út, a melyen haladnak,rossz út. 
Végén baj van, halál. És Portugál nem akar meghalni, 
nem ! Mentsd meg, oh királyunk ! Még van idő a tör-
vények megtartására visszatérni és magunkat össze-
szedni. Király urunk, ön még szabaddá lehet 1 Ebben 
a morális és politikai függetlenségben az egész ország 
az ön oldala mellett lesz.» 

Nem ez következett be : a feltámadás, hanem a 
amaz : a monarchia halála. És azt nem tagadhatja senki, 
hogy de Mathos azt megjövendölte, vagyis előre meg-
mondta a királynak elkerülhetetlen sorsát. 

Sajnos, a dolgok Portugáliában úgy állanak, hogy 
későn ébredtek fel a katholikusok s a forradalom 
istentelen szelleme annyira elharapódzott, hogy az egy-
házra nézve a legrosszabbtól lehet tartani. Tömeges 
gyilkosságok esete sincs a lehetőségek sorából kizárva. 
Különösen kritikus a katholikus sajtó vezéreinek s 
névszerint a «Portugal» szellemi munkatársainak a 
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helyzete. Nagy veszedelemben forog állandóan a har-
madik nemzeti párti lapnak, a «Libertad»-nak a szer-
kesztője, don Gomes dos Santos is, a ki nagy tekin-
téllyel képviseli Portugáliában a keresztény szociális 
irányt. 

Száz szónak is egy a vége és ez az, hogy a katho-
likus sajtó végre megkapta a vérkeresztséget és ez 
«katholikus» országban történi, a melynek büszke neve — 
Portugál. Legközelebb majd látni fogjuk, hogy milyen 
keserves katholikusság volt a katholikus Portugália 
katholikussága — a katholikus királyság idejében. 

—y —la. 

~)da- A Cél. Társadalmi, közgazdasági, szépirodalmi és 
U sport folyóirat. Megjelenik minden hó 20-án. Szerk. 

Barbul Jenő dr. (VIII. Baross-utca 11.) Előfiz.-díj 12 
korona. 1910. 

A «Nyugat»-iak Ady levegője, a «verjudeten chris-
ten» iróhada már csömört okoz mindenfelé. Tanuja 
ennek ime ezen új folyóirat most megjelent első száma. 
Kezdik már észrevenni, hogy a zsidóék bomlasztó mun-
kája tulajdonkép tovább céloz, mint odáig, hogy «üsd 
a csuhást» : a nép, az ország, a föld, a pénz, az egy-
kori urak s mindennek a kisajátításáról van szó. 
«A régi vezetők — írja első cikkében a «Gél» — az állam 
és társadalmi élet egész harcvonalán visszaszorulnak s 
vas-ék gyanánt új elemek furakodnak közénk, a melyek 
összeszedik a pénzt s pénzük és mozgékonyságuk segít-
ségével megszerezvén a sajtót, kiforgatják sarkaiból a 
hitről, erkölcsről, becsületről, hazafiságról szóló régi 
közvéleményt». 

Az új folyóirat az ellenkező irányt akarja szolgálni, 
«az a meggyőződése, hogy a magyar nemzet, a magyar 
társadalom megzavart egyensúlyát csak akkor fogja 
visszanyerni, a mikor a modern, szociális haladás út-
jain ismét keresztény, ismét igaz magyar férfiak után 
haladhat». 

Az első szám gazdag tartalmával a folyóirat élet-
képesnek mutatkozik be ; élvezetes, tanulságos és elő-
kelő. (A XIII. Leo és X. Pius kormányának összehason-
lítása, mint időelőtti, a 4—5 lapon elmaradhatott volna.) 
Alkalmas arra, hogy a komoly emberek és a szolid 
családok olvassák s ne szoruljanak a romlott levegőjű 
«nyugatiakra». 

Tartalmát tanulmányok, elbeszélések, versek képezik ; 
csatlakozik hozzá Szemle, (egyes fontos hazai mozzanatok-
ról) és Könyvismertetések. Cikkei : Magyari István : 
Fordulóponton (bevezetés), Szemere Miklós : Régiekről, 
Krúdy Gyula: A néni és egy régi délután, Kaposi Jó-
zsef: Dante a magyar művészetben, Hóman Bálint: 
Szent László történelmi jelentősége, Dalmady Győző : 
A kőkereszt (szép vers !), Barbul Jenő : Az iljúság ka-
tonai nevelése, Endrődi Béla : A te szépségedről, He-
vesi Sándor: Az igazi Othelló, Zarándy A. Gáspár: 
In effigie (bájos elbeszélés a Bach-korszakból), Korniss 
Gyula dr. : Schopenhauer (halálának félszázados évfor-
dulójára), Borcsányi Lajos : Tu me sequere (regényes 
korrajz a XVII. század első feléből, Forgách Ferenc, 
Pázmány Péter, Thurzó György szereplésével, szintere 
Nyitra m.). Érdekesen indul. 

Úgy látom, hogy a tudományos és a szépirodalmi 

folyóiratok közt a középhelyet foglalja el ; nem egy-
szerűen mulattató, hanem mulattatva oktató, kellemes, 
előkelő színvonalú folyóirat. Igazi magyar és keresztény 
szellem ömlik át raj ta; nem léha, de nem is unalmas 
s úgy látszik, elbeszéléseiben is inkább a magyar tör-
ténelemből fog meríteni, a mi oly kedvesen esik ebben 
a színtelenné váló, öntudatát veszteni kezdő korban. 
Olvasva, újból magyarnak érzi magát az ember, a mi 
már magában véve is nagy érdem ebben a mai, nemzet-
köziségével hencegő és immorális irodalomban. Dudek. 

* 

A q u i n ó i s z e n t T a m á s po l i t iká ja . Bölcsészet-
doktori értekezés. Irta Fülöp Kálmán. Kolozsvár, 1909. 
8°. 53 1. 

Az emberiség, a melynek ölében az egyén földi 
életét éli, nem összefüggő állag, nem osztatlan nagy 
egész, hanem minden időben és minden helyen külön-
böző, többé vagy kevésbbé kiterjedt csoportokba (clan, 
févo;, tribus) tömörülve találjuk, melyek lényeges jellem-
vonásai : egység, rend és függetlenség más hasonló 
csoportokkal szemben. 

Hogyan keletkeznek ezek a csoportok, azaz a 
társadalom? Mi a lényegük? Mi a céljuk? 

Aquinói sz. Tamásnak ezekre a kérdésekre adott 
feleleteit, azaz politikáját tárgyalja a jelen értekezés, 
mely bár a mult évben jelent meg, mégis a legnagyobb 
mértékben megérdemli érdeklődésünket már csupán 
azért is, mivel szerzője református. 

A társadalom keletkezését és életjelenségeit már 
az ókorban vizsgálat tárgyává tették. Platon és Aris-
toteles lépten-nyomon szociológiai problémákat tárgyal-
nak, úgy hogy az ő politikájuk csaknem egyjelentésü 
a mai szociológiával,1 ők azonban inkább a kormány-
formák tanát vizsgálták. Sz. Tamás is igen tág 
értelemben használja a politikát, a melynek az első 
helyet juttatja az erkölcstudományok közt; egyesíti 
benne a társadalomtudományt (Gesellschaftswissen-
schaft) és a politikát (Staatswissenschafl2), bár nem 
tulajdonít minden kérdésnek egyenlő fontosságot s az 
ő politikája is tulajdonkép a kormányformák tana. Poli-
tikai nézeteinek megismerésére legfőbb forrásaink a 
Summa Theologica-n (kül. la 2ae, quaest. 90—108) 
kívül az Aristoteles Politikájához írt Commentariusok 
és a De regimine principum. Szerzőnk (a bevezetés és 
a szentnek rövid életrajza után) igen helyesen mindenek-
előtt a két utóbbi műnek forrásértékét igyekszik megál-
lapítani, a mi a történelmi és philologiai kritika legújabb 
eredményei alapján sikerül is neki. Megállapítja, hogy 
a De reg. princ. bár a politikai nézetek legteljesebb és 
legrendszeresebb összefoglalása, csak részben sz. Tamás-
tól való ; a II. könyv közepétől kezdve Ptolomaeus de 
Lucca műve. A Commentariusokkal szemben szerzőnk-
nek tartózkodóbbnak kellett volna lennie, mert ezek 
(a kommentár természetének megfelelően) nem tartal-
mazzák sz. Tamás személyes nézeteit, hanem csupán 
Aristoteles Politikájának bővebb kifejtését és magya-
rázatát. Az első fejezetben tárgyalt törvények tana 
szorosan véve nem tartozik a politika körébe, hanem 

1 «Was jetzt Soziologie, hiesz ursprünglich Politik.» P. Barth, 
Soziologie u. Pädagogik, Rein VI. 

2 R. Mohl, Die Gesch. u. Litteratur d. Staatswissenschaften. 
1. Bd. pp. 69—100. 
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az erkölcstanba, de, a mint említettük, Sz. Tamás 
szerint a politika a morális tudományok legelseje, a 
mely nem csupán a társadalmi egységet: az egyént 
tárgyalja, hanem felöleli az összes erkölcsi elemeket 
magában foglaló egész társadalmat. Szerzőnk a törvé-
nyek elméletét, a mely az S. Th.-nak legszebb része, 
alaposan átértette és hiven magyarázza. Helyesen ki-
emeli a törvény méltán elhiresedett meghatározásának 
(S. Th. la 2ae qu. XC. a. 4.) leglényegesebb elemét, a 
rationis ordinatio-t. A törvény nem csupán az akarat-
nak kifejezése, mint Rousseaunál, hanem az ész által 
szabályozott akaratnak (voluntas ratione regulata), 
célja a közjó (bonum commune), szerzője vagy a nép, 
vagy ennek megbízottja (vei tota multi tudo vei aliquis 
gerens vicém totius multitudinis). A törvények sz. 
Tamás adta felosztásának (lex aeterna, 1. naturalis, 1. 
humana, 1. divina) s egymással való összefüggésének 
tárgyalása, bár egészben sikerült, itt-ott homályos. így 
a 16. oldalon a Providentia divina-t tévesen a lex 
aeterna-val azonosítja, holott ez a kettő különböző. 
(V. ö. S. Th. I. qu. XXII. a. 2. és Cathrein Phil, mor.« 
p. 135.) Úgy látszik nem tudta, mit jelent a Rom. 2. 
rövidítés, különben nem nevezné «római jogi elv»-nek 
sz. Pál híres szavait: «Azok a népek, melyeknek törvé-
nj'eik nincsenek, természetszerűleg teszik azt, a mit» 
stb. (16. 1.) Úgyszintén téves (17. 1.) a lex humana-nak 
a 1. naturalis-ból való levezetése ; az eredetiben (S. Th. 
la 2ae qu. XCV. a. 2.) egészen más van. A törvény meg-
határozásának tüzetesebb kifejtésénél (15. old.) azt 
mondja, hogy «a priori sem szükséges a törvény meg-
határozásához a kihirdetés (promulgatio), mert, a mint 
P. Janet írja (Apolit. tud tört. stb. I. p. 466) a 
kihirdetés a törvény fogalmában csak esetleges jegy. 
Itt szerzőnk határozottan tévedett s tévedésének for-
rását maga megnevezi, midőn P. Janet idézett helyére 
hivatkozik. Ezen a helyen a francia szerző sz. Tamás 
meghatározásának hibájául rója fel, hogy a törvény 
fogalmához nem tartozó jegyeket is magában foglal, 
mert a promulgatio sem a természeti törvénynél, sem 
az örök törvénynél nem lényeges kellék. Mi azt hisszük 
egyrészt, hogy sz. Tamásnak minden lényeges jegyet 
tartalmazó definitiója bár felöleli a törvény minden 
faját, mégis legközvetlenebbül az emberi törvényre 
vonatkozik, másrészt Szentünk maga is állítja, hogy 
sem a természeti, sem az örök törvény promulgatióra 
nem szorul, mivel amaz közvetlenül jut az értelmes 
lény tudtára,1 emez pedig magában az isteni örök 
értelemben bennfoglaltatik s promulgatióról csak ex 
parte creaturae audientis lehet szó.3 

(Vége köv.) Tóth Ferenc. 

JÇépek a katolikus irodalom közelebbi huszon-
ötéves múltjából. (v>. 

Könyveim és azoknak elterjedése. A «Téli Esték» 
s a «Magyar Földmivelő» n y o m á b a n az évek sorozata 

1 «Promulgatio legis naturae est ex hoc ipso, quod Deus earn 
mentibus hominum inseruit naturaliter cognoscendam.» S. Th. la 
2ae qu. 90 a. 4. «Praecepta legis naturae sunt per se nota habenti 
rationem naturalem, et promulgatione non indigent». Ia2ae qu. 91. a. 1. 

3 S. Th. la 2ae qu. 91. a. 1. 

szerint egész sereg könyv kerül a nagyközönségnek, 
a keresztény csa ládoknak asztalára. Mintegy 30—35 
kötet. Ha a ma i viszonyokat tekintem és számba 
veszem az u j a b b k o r u n k kifej lődött reklámeszközeit , 
va lóban tűnődve állok meg és csodálkozva kérdezem 
ö n m a g a m t ó l : hogyan volt az lehetséges, a mi az el-
múl t negyedszáz év alatt történt — az én k iadvá-
nyaimmal . Elszigetelten, úgyszólván m a g a m r a hagyatva 
dolgoztam. A r ek l ámnak legprimit ívebb eszközeivel 
rendelkeztem. És számadatokkal , kézzelfogható bizo-
nyí tékokkal ál l í thatom, hogy a magyar közönség 
kezébe könyveimnek legalább is 30—40 ezer pél-
dánya került. De több is. Határozot tan több. 

Hát ura im, min alapszik az iró sikere ? Talán a 
felkapott és folyton magasztal t h í r n é v e n ? Talán a 
vakító, ragyogó kötésű és ra jzokkal tarkázott drága 
k i a d v á n y o k o n ? Talán az i rodalmi társaságokba való 
fölvéte len? Talán a pa j táskodáson és az agyondicsér-
getésen ? 

Én úgy gondolom, hiszem és a tapasztalatból 
merí te t t meggyőződéssel vallom, hogy — n e m ezeken 
a körü lményeken alapszik. H a n e m igenis azon a lap-
szik, menny ien o lvassák? Mennyire tud az iró a 
közönség lelkéhez, szivéhez ju tn i . Mennyi eszme 
ömlik át az iró könyvéből a közönség, főleg a csa-
ládok lelkébe, egész valójába. 

Kis i rónak is lehet ám nagy közönsége és nagy 
i rónak kevés olvasója. Tessék elhinni. 

És hogy m a kis iró így hozzá tudott férkőzni 
egy igazán nagy, tekintélyes polgár i és részben uri 
közönséghez is, anná l f igyelemreméltóbb, sőt cso-
dálatos, mer t hiszen a ma i olvasóközönség nagy 
tömege olyan, min t Shakespeare lovagja, a ki azt 
m o n d j a : 

— A d j akármi lyen könyvet , csak szép kötésű legyen. 
S a mi fő, sexualizmusról, szerelmi d rámákró l , ide-
get izgató, ölő perverz dolgokról szóljon. 

Az én könyveim, az én k iadása im — ilyen dol-
goktól távolesnek. Egy egész világ választja el azo-
kat a perverz levegőtől is. 

É n az érzelmek nagy b i roda lmát n e m kerestem. 
A patológia p rob lémái t n e m fejtegettem. A hisztéria 
világába n e m tévedtem. A kis emberek , a nemzet 
nagy tömege, gyökere közt ta lá l tam leg jobban maga -
mat. Azoknak sorsát figyeltem. Azokon mosolyogtam 
és sír tam. Szegény e m b e r sorsát boldog Isten bir ja . 
A szegénynek drága kincs a hit ; tűrni , remélni meg-
tanít. S a szegénynek, míg a sír rá n e m lehel, mind ig 
tű rn i és reméln i kell. Ez az én í rásom a laphangja . 

Mindig szeret tem a munká t . Mindig b á m u l t a m 
a küzdő, nélkülöző ember türelmét , a mivel nehéz 
élethivatásukat hordozzák. Látva- lá t tam, hogy nekik 
is van szerelmük, de még milyen nemes, szép és 
olykor milyen viharos szenvedelmük. Nekik is 
van vágyuk. Első szere lmük ez a föld, melyhez mái-
n e m köti a rög oly erősen, min t kötöt te egykor 
nemrégen. 
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Nekik is van jogérzékük. És ismerik a köteles-
séget is. Nekik is van fá jdalmuk, sérelmük. De még 
mennyi ! 

Ám az én szánalmam sohase kergette őket elé-
gületlenségbe vagy épen forrongásba. A lemondás-
ról, az élet okos felfogásáról ír tam legtöbbször. És 
arra tanítottam, hogy hősiesen viseljék az élet ter-
hét, melyből az öröm sohasem hiányozhatik. 

Sokszor szememre vetették bírálóim, hogy min -
dig egyszerű akarok lenni és az élet kisebb esemé-
nyeit, úgyszólván epizódjait keresem, inkább vilá-
gosságra, mint érdekességre törekszem. A közérthető-
ségért föláldozom az izgalomkeltést. 

Én bizony mosolyogtam erre a szóbeszédre. 
Hát bizony sokszor tapasztaltam, mily komikussá 
lesz az iró, mikor nagy tárggyal áll ki birokra és a 
maga egy lelkével nem tud vele megbirkózni. 

E komikumba esni sohase akartam. 
Én a népnek irok és nem a jóakara tú kri t iku-

saimnak. Én oly nyelvezetet használok, melyet azon-
nal megért mindenki és a benne rejlő célzatot maga 
az én olvasóm érzi meg. Velem gondolkozzék, velem 
nevessen ; érezze át úgy, mint én átéreztem, a mit 
papír ra szántottam. Mert meggyőződés, valóságos át-
élés nélkül vagy hiányában irói sikert elérni nem 
lehet. 

Igen, én így irok. De fölemelt fővel állítom, hogy 
sohase voltam sem pórias, sem nem emelkedtem a 
ködbe, a hol az olvasó elveszti látását. A nyelv tiszta-
ságára, sőt zamatosságára nagyon sokat adtam. 
A magyar nyelv oly csodás nyelv, hogy a legnépie-
sebb előadásban is tud gyönyörködni a legművel-
tebb ember. A nép pedig valósággal szívja, élvezi, 
mert a mi népünknek van ám a szép előadás, nyelv 
iránt érzéke. És mondhatom, ez a nép a mai idők 
nagyon is reális viszonyai közt — vágyódik az esz-
mény után. És a kiket közülök a naturalista, sexua-
lista iratok az eszmények iránt teljesen érzéket-
lenekké tettek : még azok lelkéből is ki-kicsillámlik a 
jobb, ideálisabb érzés. Mint a letaposott rét útjain is 
kihaj tanak sokszor a virágok. A magyar ember pedig, 
még a paraszt is, megcsendesedett, öreg napja i ra 
mulhatlanul idealista lesz. 

Kiadványaim, melyekből az első kötet után 1000 
példánynál kevesebbet nem nyomat t am: az utolsó 
szálig elfogytak. Több könyvem második kiadást is 
ért. És aránylag rövid időn át fogytak el. Sajnálom, hogy 
a hely szúke miatt azokat itt el nem sorolhatom. 
Csak egypárt. így pl. «B. G. elbeszélései» cimen ki-
adott kötetem ezer példánya egy év alatt elfogyott. 
«A mi népünk» második kiadásban és két kötetben, 
képekkel tarkítva a Franklin-Társulat kiadásában 
jelent meg. Bevették az Országos Népkönyvtárak 
sorozatába. A m á r említett értekezleten (a földmíve-
lési minisztériumban) statisztikát olvastak fel arról, 
hogy a népkönyvtárakban elhelyezett könyveket 
minő arányban használta — a nép. Szorongó szív-

vel vár tam az én szerény könyveim sorsáról szóló 
jelentéseit. Örömmel hallottam, hogy igen kedvező, 
sőt a többi könyvek közt fölötte kedvező fogadtatás-
ban részesültek. 

Ez a legszebb ju ta lma az í rónak. Különösen 
Magyarországon a katholikus irónak, a kit otthon 
meg nem becsülnek. A falukon kívül pedig le 
szoktak nézni és észre nem venni. 

Pedig Isten látja lelkemet, az én működésem, 
irói pályám sohase volt lármás, babérkoszorú se 
kellett, bá r m ó d o m b a n volt, még lábujjhegyre sem 
kellett volna állani érte. Az én babérkoszorúm min-
dig megfrissült, valahányszor tapasztaltam, h gy í rá-
saim, eszméim valójában a lelkekbe hullanak, ezrek 
és ezrek lelkébe. 

Ha kap tam leveleket, melyekben az én olvasóim 
kitárták a lelküket, megkönnyebbülten dicsekedtek, 
hogy jól kisírták vagy nevették magukat és meg-
könnyebbültek . . . Ha vasúton, hajón, népgyűléseken 
sohasem látott emberek r á m szóltak: 

— Ön a «Téli Esték» i ró j a? Ön az a B. G.? 
No nézzék, hát ön írta ezt vagy az t? bizonnyal 
mondom, hogy elpirultam, mint a kis leány, a kinek 
szemébe mondják , hogy szeretve van. De mélységes 
örömmel és szomjúsággal szívtam a jutalmat , az 
ügy, eszméim diadalát. És tisztábban élveztem, mint 
méltóságaikat azok, kik ezt a rangot Po temkin-mun-
kával és verejtékkel váltották meg. 

Bodnár Gáspár. 

Levél a szerkesztőhöz. 

Nagyságos Uram ! Midőn Nagyságod a kalocsai 
jézustársaságiak működését méltatja, szives megem-
lékezni azon hajszáról is, melyet a boulevárd-lapok 
emberei ellenem intéztek, hogy velem szemben meg-
védjék a nm. püspöki karnak egyik jelesét. 

Nagyságod tárgyi alapon mozgó megjegyzését 
így végzi : 

«Az ilyen apró epizódok azonban nem homá-
lyosíthatják el a jezsuiták azon nagy érdemét, melyet 
a nemzeti kul tura érdekében Kalocsán kifejtenek». 

Elolvastam Nagyságodnak ezen megjegyzését s 
gondolkoztam felette és azt olvasom ki belőle, hogy 
a boulevárd-lapok embereinek közlésében talált vala-
mit Nagyságod, a mi az én rovásomra írandó.1 

Ismeri Nagyságod azt a «Nyilatkozatot», melyet 
közzétettem. Ezen «Nyilatkozat» szerint én semmiben 
sem voltam hibás abból, amit «Az Est», «A Nap» és 

1 A boulevard-lapok ama közleményeiben egy betűt sem 
találtam, a mi Főtisztelendőséged rovására lett volna Írandó, 
és pedig azért nem, mivel úgy értesültem, hogy valaki a ft. 
úr rovására költött konkrét esettel felültette azokat a lapo-
kat. A minden célzat nélkül való kifejezésnek az értelme : 
az ilyen epizódok még a mindent elhivő nagy közönség sze-
mében sem homályosíthatják el a jezsuiták azon nagy érde-
mét . . . Szerk. 
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a «Népszava» e l l e n e m fe lhozot t . S é n te l jes j o g g a l 
m e g k í v á n o m , h o g y m i n d e n k i , a k i e n g e m b e c s ü l e t e s 
e m b e r n e k ta r t , h i t e l t a d j o n s z a v a i m n a k . 

M e g k í v á n o m , h o g y m i n d e n k i e lh igyje , a m i t k i j e -
l e n t e t t e m . 

K i j e l e n t e t t e m p e d i g : 
1. azt, h o g y én E s z t e r g o m b a n n e m t á m a d t a m 

P r o h á s z k a p ü s p ö k u ra t , h o g y 
2. s o h a P r o h á s z k a p ü s p ö k u r a t a s zószéken m e g 

n e m n e v e z t e m , h o g y 
3. P r o h á s z k a p ü s p ö k ú r r ó l s o h a R ó m á b a n e m 

í r t a m . 
Azt m o n d j á k s ezt n e m N a g y s á g o d m o n d j a , — 

h o g y p a p vol t az, ak i «Az Est» s «A N a p » h a s á b j a i n 
v á d a t e m e l t e l l e n e m . 

Nos, h a p a p volt az a va lak i , azt h i s z e m , h o g y 
n a p i r e n d r e t é r h e t t ü n k v o l n a m á r a do log felet t . 
Az a p a p , ak i ügy m e g f e l e d k e z i k m a g á r ó l , h o g y b o u l e -
v a r d - l a p o k b a ír, k ö n n y e n m e g f e l e d k e z i k a r r ó l is, h o g y 
az igazsággal e l l e n k e z n i t i sz tességes e m b e r n e k n e m 
s z a b a d , n e m lehet . 

L e g y e n s z a b a d itt is m é g egysze r k i n y i l a t k o z -
t a t n o m , h o g y é n P r o h á s z k a dr . p ü s p ö k ú r r ó l s o h a 
t i sz te le t l enü l n e m n y i l a t k o z t a m . 1 Az ő s z e m é l y e e lő t -
t e m a t ek in t é ly t képv i se l i s az én életelvem egyike, 
hogy a tekintélyt védelmezzem. 

B u d a p e s t e n , 1910. o k t ó b e r 24. 
Tomcsártyi Lajos S. J. 

Az «Alko tmánynak .» Non est disputandum de lana 
caprina. 

G. Fo f j l i z zo -Canavese . Igen, Breznay Béla dr. egye-
temi tanár úr irta. 

K. G y e r t y á m o s . Önnek is csak azt írhatom, a mit 
ismételt esetben válaszoltam, hogy koldustól nem szokás ta-
risznyát kérni. 

D. P á l o n c a . A könyv előszavából megtudja, hogy a 
kutató munka folyamatban van. A mi másik kérdését, a 
«Religio» anyagi helyzetét illeti, arról röstelek beszélni. Ez a 
folyóirat a gazdag magyar katholicizmusnak egyik jobb sorsra 

1 «Az Est» informálójának belekapaszkodását a vigi-
lantia-bizottság legutóbbi ülésébe úgy képzelem, mint kon-
kretizálását a régibb felfogásnak Prohászka dr. egyes művei-
ről, melyet éppen itt a «Religió»-ban ft. úr is nyilvánított egy-
szer, de magam is többször. Mivel pedig az intellektualizmus 
túlhajtásairól tartott legújabb felolvasását többen nem helye-
seljük s lehet, hogy ft. úr is magánbeszélgetésben így nyilat-
kozott, innen támadhatott a konkretizálás, mely emberhaj-
szának is beillett. Ez nálunk az ú. n. közvéleménynek az 
eljárása, midőn tulajdonképen egyszerű tudományos eszme-
cseréről volna szó. Eszmecsere helyett mindjárt vagy kano-
nizálnak valakit, vagy pokolra méltónak Ítélnek. Nálunk ma 
még nem lehet tudományos eszmecseréket váltani, mutatja a 
jelen eset is. Mert a milyen méltatlan vol ta i t , úrral szemben 
a boulevard-lapok eljárása, oly helytelen volt pl. az «Esz-
tergom»-nak biráló hangja Prohászka dr. említett értekezé-
séről. Igy nem szokás meggyőzni az embereket. Az ilyen 
elfajult viszonyok között legnehezebb dolguk van a szer-
kesztőknek, ha tárgyilagos magaslaton akarnak állani. Csupa 
elkeseredés, csupa animozitás, csupa érzékenykedés veszi 
őket körül minden oldalról. Szerk. 

érdemes szegénye. Majd ha az a katholicizmus szegényebb 
lesz, meglássa, akkor lesz gazdagabb a «Religio» ; mert a 
szegények, mint a külföldi példa mutatja, jobban törődnek 
a szellemi javakkal. Most egy folyóiratban senki se lát köz-
érdeket. — Addig majd csak elbajlódunk: kettecskén, azaz 
hogy dolgozom és fizetek, a míg birok. Ez ma a kath. szer-
kesztőnek kijáró szociális igazság. 

K. P á p a . A. mit a «Világ» szent Brigittáról mesélt, az 
egy nálunk most körülbelül tíz éve tisztázott ügy, a mikor 
annak a lapnak a szerkesztője azt hiszem még belső munka-
társa volt a «Magyar Államnak». Akkor Ballagi egyetemi 
tanár történeti előadásaiban a kathedrán hozta föl a Brigitta-
esetet s megtörtént, hogy ott nyomban az előadás alatt egyik 
tanítványa fölszólalt s kétségbevonta az idézetek hitelességét. 
Ebből nagy polémia támadt, kath. lapjaink világosságba he-
lyezték a forrás ferdítéseit s Ballagi tanár elejtette a tételt. 
A részleteket az akkori lapokban kellene fölkutatni. Szomorú, 
hogy a kath. egyház támadásaiból élő lap nagy szeretetében 
újból előhozza a dolgot. Az ilyenek számára úgy látszik nem 
léteznek a történeti kutatás eredményei, tudományuk : mások 
folytonos kisebbítése. 

G. B u d a p e s t . Igaza van. Breznay dr. tanulmánya egész 
korszakot állít elibénk ; és pedig a jozefinizmus egyházpusz-
tító korszakát, melynek keserű utóhatásait még mindig nyög-
jük. Finom tolla alatt szinte megelevenedik előttünk az a kor 
szereplő személyeivel, bűneivel és, sajnos, fölülről jövő romlá-
saival. Uram, csak egyet nem tudok soha megérteni : miért 
vagyunk mi emberek oly nyíltak és igazságosak a holtak 
megítélésénél s miért vagyunk oly bizantinusok az élőkkel 
s az élők hibáival és mulasztásaival szemben ? Nézze, az 
egyházpolitikai törvények óta sehol egy nagyszabású akció, 
sehol programm szerint való előkészület az elmaradhatatlan 
jövőre, midőn egyházunk magára hagyatva és eszközök nél-
kül lesz kénytelen újból berendezkedni. Szinte üvölt körü-
löttünk a vihar, minden jele mutatkozik a bekövetkezendő 
fergetegnek. De hát azért csendben vagyunk s összetett ke-
zekkel nézzük azt a rohamosan közeledő jövőt. Az alsó ré-
tegekben némi mozgás mutatkozik, de ez is csak afféle lár-
más, érdemlegeset nem alkotó katholicizmus. Ha majd be-
következik a baj, akkor nyilik meg majd az emberek szája, 
akkor mindenki fogja szidni a multak mulasztásait ; de midőn 
az a mult ma még jelen, mikor tényleg lehetne előkészülni, 
most hallgat mindenki. Most se nem hall, se nem lát senki. 
Pedig ma élnek a jövőben hibáztatandó emberek! Holott 
csak az élő tud javulni, a holt nem segíthet semmit. De 
hát az élőket a múltban úgy mint a jelenben mindig bizan-
tinizmus veszi körül s úgy vagyunk nevelve, hogy csak a 
multak fölött tudunk jajgatni. Ehhez azonban félelem nélkül 
alaposan értünk. 

TARTALOM. Credo, quia a b s u r d u m . II. (Vége.) Trikál 
József dr.-tól. — H o f b a u e r sz. Kelemen élete. XV. 
Breznay Béla dr . - tól . — Mende -mondák Galileiről. I. 
Lukcsics József dr.-tól . — A f ranc ia földről. III. P. M.-
től. — T á r s a d a l m i pathológia . VI. (Vége.) Jehlicska 
Ferenc dr.-tól . — Egyházi v i lágkrónika . — y - / a - t ó l . — 
I rodalom. Barbul : A Cél (ú j folyóirat) . Dudektől. — 
Fü löp : Aquinói szent T a m á s pol i t iká ja . I. Tóth Ferenc-
től. — Képek a m a g y a r kath . i roda lom közelebbi 
huszonötéves múl t jából . V. Bodnár Gáspártól. — Levél 
a szerkesztőhöz. Tomcsányi Lajos S. J.-től. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS d r . e g y e t e m i ny. r . t a n á r . 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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TUDOMÁNYOS, TARSADALMI ES IRODALMI KATHOLIKUS FOLYOIRAT 
Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

^ T j l t 

EI .OFIZETESI ARA 

Egész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

k 1 2 - D U D E K J Á N O S dr . 
" 6.— EGYKTKMI TANÁK 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Fe renc-körú t 27. 

Szövegkritikai és exegetikai nehézségek János 
evangéliumának előszavában. 

«Az Ige .» 

í rva van, hogy kezdetben volt az Ige. Fauszt dr., 
mikor e szavakat kimondot ta , megállott s a helyeth 
hogy türelmesen tovább olvasott volna, a szó külön-
böző jelentései u tán kutatott , egyiket fölcserélte a 
másikkal , míg végre kiválasztotta és lejegyezte a leg-
lehetet lenebb jelentést. Ily m ó d o n já r el sok szent-
i rásmagyarázó is, megállnak az Ige szónál, n e m m e r -
nek a magyaráza tban tovább haladni , míg ennek a 
szónak értelmét meg nem állapítják, mer t azt hiszik, 
hogy e szó helyes magyarázatától függ az egész 
negyedik evangélium magyarázata, e szó megértése 
adja a kulcsot az egész evangélium értelméhez. Hogy 
mennyi re téves ez a felfogás, azt mu ta t j ák a bal -
sikerek, melyek az ily módon eszközölt magyaráza-
tok n y o m á b a n jár tak . E balsikerek végre megtan í -
tottak bennünke t arra, hogy az Ige je lentésének 
meghatározásához nem lilozófiai okoskodás kell, ha -
n e m egyedül csak az, hogy ne ál l junk meg Fauszt 
példájára ennél a szónál, h a n e m olvassunk türe lem-
mel tovább s maga az evangélium, mindenekelőt t az 
evangélium előszava fog n e k ü n k felvilágosítást adni 
róla, hogy mit akar t az evangelista ezzel a szóval 
kifejezni. Definíciót az Igéről nem fogunk ugyan 
találni sem az előszóban, sem azután, sőt az evan-
gélium további fo lyamán e szó hasonló ér te lemben 
m á r nem is fordul elő, mégis különösen az előszó 
tartalmaz oly kijelentéseket az Igéről, melyeknek 
segítségével felvilágosítást nyerünk a kérdésre, hogy 
minő fogalmat fűz az evangelista az Ige szóhoz. 

Az Ige elnevezés értelmezőinél leggyakrabban 
kétféle felfogással találkozunk. Némelyek szerint az 
«Ige» jelenti Isten egyszülött fiát örök létezésében az 
Atyánál, jelenti Krisztus istenségét a megtestesülés 
előtt. Mások szerint jelenti Krisztusban az isteni 
princípiumot, az isteni természetet. Mindkét felfogás 
egymással rokon annyiban, hogy különbséget tévén 
az Ige és a test, az Isten és az ember között, elvo-
natkoztat az ember i természettől s az istenit nevezi 
Igének. Mindkét értelmezés arra a körü lményre tá-

maszkodik, hogy az «Ige» szó a negyedik evangélium 
előszavának épen első és tizennegyedik versében fordul 
elő. Az első vers azt m o n d j a róla, hogy az Ige kezdet-
ben volt és pedig az Istennél, mint Isten, a tizen-
negyedik vers pedig azt állítja az Igéről, hogy testté 
lőn. Mindakét hely szól a második isteni személyről, 
s tekinti őt a megtestesülést megelőző létezésében s 
mint i lyenre alkalmazza látszólag az «Ige» elnevezést. 
Első tekintetre tehát úgy látszik, hogy az evangelista 
az «Ige» névvel jelezni akar ja a második isteni sze-
mélyt létezésében az Atyánál, vagy pedig Krisztus 
személyében az örök, változatlan természetet e lvonat-
koztatva ember i természetétől. 

Már Origenes szembehelyezkedik az «Ige» szó-
nak i lynemű értelmezésével s szent János evangé-
l iumának u jabb magyarázói is tévesnek tar t ják ezt 
az értelmezést. Azt hiszem, teljes joggal. Elsősorban 
ugyanis f igyelemreméltó az a körülmény, hogy az 
apostoli kornak nincs külön elnevezése a második 
isteni személy megjelölésére, ha el akar vonatkoz-
tatni ember i megjelenésétől, sőt midőn Istenfiának 
megtestesülését megelőző létezéséről szól, akkor is 
ugyanazokat a neveket m o n d j a róla, melyeket a 
földön élő Is tenemberre szokott alkalmazni. Példát 
muta t erre szent Pál, midőn a kolosszaiakhoz írt 
levelében Krisztus Jézusról szól, ki szerelmes fia az 
Atyának, kinek vére bűneink bocsánata, ki a lá tha-
tat lan Istennek képmása, ki mindenek előtt vagyon. 

Hasnonlókép ír Jűdás apostol, ki (a valószínűbb 
szöveg szerint) Jézusnak nevezi az Urat, ki a népet 
Egiptom földjéről kiszabadította. Úgy szent Pál, mint 
Júdás, Jézusnak nevezi Isten fiát megtestesülését meg-
előző létezésében s János evangél iumának első versé-
ben az «Ige» név helyett b izonyára a Jézus Krisztus, 
vagy az Istenfia elnevezést használták volna. Kevésbbé 
hihető tehát, hogy János apostol, eltérőleg az őskeresz-
tény szokástól, külön nevet adott volna a még testet 
nem öltött második isteni személynek. Sőt maga 
János evangelista sem teszi meg evangél iumának más 
helyén az elnevezésben ezt a megkülönböztetést . 
«Mondá nekik «Jézus»: bizony, bizony m o n d o m nek-
tek, mielőtt Ábrahám lenne, én vagyok» — így ír 
evangél iumának nyolcadik fejezetében. Az öröktői 
létező isteni természetről van szó s az evangelista 
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meghagyja neki a Jézus nevet. Az evangélistának 
ezen eljárása után egész természetesnek találnók, ha 
az első versben «Ige» szót fölcserélte volna a Jézus 
névvel s a helyett, hogy azt m o n d j a : Kezdetben vala 
az Ige — így í rna : Kezdetben vala Jézus. 

Szintúgy az első fejezet tizennegyedik versének 
kijelentéséből, hogy az Ige testté lőn, sem lehet azt 
a következtetést levonni, hogy a megtestesülés után 
az Ige elnevezés nem felelne meg" többé Jézus sze-
mélyének. Az evangelista e versben újból alkalmazza 
az első versben elejtett Ige elnevezést, mert olvasó-
ját emlékeztetni akar ja arra, a mit az első versben 
az Igéről mondott , hogy tudniillik az Ige Isten vala. 
Az Igének kezdetben csak isteni, minden anyagtól 
független, tisztán szellemi létezése volt, mert Isten 
volt. A zsidó származású író az Isten szóval a héber 
elohim szót akarta visszaadni, a mely elsősorban a 
tisztán szellemi létezést fejezi ki. «Lélek az Isten» — 
így írja ezt meg a negyedik fejezetben. Ezt a tisztán 
szellemi létezést az Ige fölcserélte testben élő ember 
létezésével, midőn testté lőn. Nem szűnt meg azért 
más tekintetben isteni létezése sem, a mi kitűnik 
abból, hogy a következő mondatokban megmarad 
ugyanaz az alany és kitűnik a tizennyolcadik vers-
ből, melyben az evangelista azt mondja , hogy az 
egyszülött Fiú az Atya kebelében vagyon. Az ellentét 
nem az Ige és test között van, hanem a között, a mit 
az evangelista az első versben mondott az Igéről, 
hogy tudniillik Isten, azaz isteni tisztán szellemi léte-
zése volt kezdetben és a között, a mit most m o n d 
róla, hogy tudniillik testté lőn. A ki kezdetben Isten 
és mint ilyen tiszta szellem volt, az test, húsból és 
vérből való ember lett. Tagja lett annak az emberi 
nemnek, melyet János «minden test»-nek nevez. 
Nagyon helyesen fogta föl az evangélium e szavai-
nak értelmét Kelemen második levelének szerzője, 
midőn azt ír ja : Lévén először szellem, azután 
testté lőn. 

Ennélfogva sem az első, sem a tizennegyedik 
versből nem lehet azt a következtetést levonni, hogy 
az Ige elnevezés a második isteni személynek neve 
volna, a mely őt megilleti a megtestesülést megelőző 
létezésében az Atyánál, vagy amely jelenteni akarja 
Jézus Krisztusban az isteni természetet, elvonatkoz-
tatva az emberitől. Ez a téves felfogás abból indul 
ki, hogy János evangéliumának előszavában csak a 
tizennegyedik verstől kezdve van szó a megtestesült 
Istenemberről és hogy az «Ige testté lőn» kifejezés 
adja csak meg az átmenetet a megtestesülés előtt 
létező második isteni személy lényének és működé-
sének leírásától az emberi a lakban a földön meg-
jelent Istenember életére. Téves ez a felfogás, mert 
már a negyedik versben a testben élő Istenfiúról van 
szó, kiben élet vala, ez az élet az emberek világos-
sága vala és erről a világosságról tett tanúbizonysá-
got Ker. János. Már pedig Ker. János hivatása, saját 
szavai szerint, abban állott, hogy bizonyságot tegyen 

a Messiásról, hogy rámutasson a testben megjelent 
Istenemberre. Tehát m á r a negyedik verstől kezdve 
van szó a testté lett Igéről, mert erről tett bizony-
ságot Ker. János. Az evangelista Jézus Krisztus sze-
mélyét, kiről Ker. János bizonyságot adott, e helyen 
világosságnak nevezi. Ezt a világosságot pedig azono-
sítja az Igével, mikor a semleges xö yûç helyett egy-
szerre csak a ő Àôyoç-ra visszamutató h ímnemű adxov 
névmást használja, a mivel azt mutat ja , hogy az 
emberek világossága egy férfi, ugyanaz a személy, 
melyről Ker. János bizonyságot tesz s a kinek neve 
a 17. vers szerint Jézus Krisztus. Az Ige azonosítása 
a világossággal, melyről Ker. János bizonyságot tett, 
rávezet bennünket arra, hogy az Ige nem más, mint 
Jézus Krisztus, nem más, mint neve annak a törté-
nelemben föllépő személynek, kit kortársai názáreti 
Jézusnak, a hivők pedig Jézus Krisztusnak neveztek. 

Miután így az evangélium előszava felvilágosított 
bennünket arról, hogy az Ige szó egyike azon el-
nevezéseknek, melyeket János evangelista Jézusra 
alkalmazott, arra a kérdésre kell feleletet keresnünk, 
hogy ennek a névnek mi az értelme Jézusra való 
alkalmazásában. Vagyis keressük a gondolatot, mely 
az evangélistát arra vezette, hogy Jézusnak több más 
neve mellett az előszóban ép ezt a nevet négyszer 
használja. Jézus önmagát sohasem nevezte ezen a 
néven, az evangelista nem is akarja mondani , hogy 
ez a név teljesen kifejezi az Istenember lényét, mer t 
a Jelenések könyvében maga írja, hogy Jézusnak 
«olyan a névírása, melyet senki sem értett». Megtud-
juk azonban a Jelenések könyvéből azt is, hogy a 
hívek kerestek oly nevet, mely Jézus küldetésének 
és hivatásának jelentőségét mégis lehetőleg legjobban 
kifejezze s ezt a nevet abban találták, hogy Isten 
Igéjének nevezték és nevezik: •nőci xéxXrjia: xö övofta 
ó Xôyoç TOÖ ôeoO. Hivaték igaznak és hűnek — mondja 
még a Jelenések könyve. Jézus Istennek igaz és hű 
igéje, mert, mint János evangéliumában Jézus maga 
m o n d j a : az Isten igéje igazság. S ez a gondolat, hogy 
Jézus az Atyának szava vagy igéje, nem ismeretlen 
az apostoli korban. Szent Pál azt írja, hogy Jézusban 
nem volt ma jd «úgy», ma jd «nem», hanem «úgy» 
volt őbenne, mert az Isten valamennyi ígérete «úgy 
van» őbenne. Vagyis az apostol Jézust Istennek a 
világba mondot t szavával hasonlít ja össze. Más helye-
ken meg Jézust Isten kinyilvánult t i tkának mond ja . 
Felfogása szerint Jézus személye testi megjelenésében 
Isten előbb sejtett gondolatainak és terveinek kinyi-
latkoztatása. «Nagy az isteni kegyesség titka — úgy-
mond az apostol — mely kinyilváníttatott a testben», 
mert «sok rendben és sokféleképen szólván ha jdan 
Isten az atyákhoz a próféták által, legutóbb e napok-
ban Fia által szólott hozzánk». Istennek a világba 
mondott , tökéletes és minden előző kinyilatkoztatást 
lezáró igéje Jézus Krisztus. Az Istenember megjelené-
sével, cselekedeteivel, tanításával kifejezője Istennek 
az emberekre vonatkozó gondolatainak, terveinek és 
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határozatainak, a ki őt látja, az látja az Atyát, a ki 
az ő szavát hallja, az hall ja az Atyát. 

Nem kell visszanyúlnunk sem az alexandriai 
görög-zsidó bölcselethez, sem a palesztinai memra -
tanításhoz, hogy megtaláljuk a forrást, a melyből 
János evangelista és kortársai az «Ige» elnevezést 
vették. Magának Jézusnak szavai szolgáltattak az 
evangélistának alapot ehhez az elnevezéshez. Krisztus 
Jézus evangéliumában azt mondja, hogy az Atya 
igéje igazság. Más helyen pedig Krisztus önmagát 
mond ja az igazságnak. Krisztus az igazság, az igaz-
ság pedig az Atya igéje. Valószinű, hogy ez volt az 
evangelista gondolatmenete. Valószinű ez oly Írónál, 
a ki annyira magáévá tette isteni mesterének kijelen-
téseit, hogy saját gondolatait át- és átszövi a szavak-
kal és mondásokkal, melyeket Jézustól hallott. Ily 
módon jutott el az «Ige» elnevezéshez, midőn a meg-
testesült Is tenembernek oly nevet akart adni, a mcly-
lvel kifejezze azt, hogy Jézus Krisztusban látja az 
Atya kinyilatkoztatását az emberi nemhez. Így fogták 
föl az Ige szó jelentését az apostolok idejét követő 
első korban. Nagyon szépen kifejti az Ige elnevezés 
értelmét már szent Ignác, midőn Magnesia híveihez 
ezeket í r j a : Isten kinyilatkoztatta magát Fia, Jézus 
Krisztus által, ki az ő örök igéje, mely a hallgatás 
után előlépett. 

. I án . 1, 9 . 

«Igaz világosság vala ez, mely megvilágosít min-
den e világra jövő embert». így hangzik e vers a 
Káldi-Tárkányi-féle magyar fordításban, mely nagy-
jában megfelel a Vulgata, a szír és örmény fordítás-
nak, valamint Origenes, Aranyszájú szent János és 
szent Ágoston szövegének. Thedorus Mopsuestenus 
nyomán u jabb magyarázók az «e világra jövő» jel-
zőt nem a tárgykiegészítő jelzőnek tekintik, hanem 
az állítmány kiegészítőjének veszik ily m ó d o n : az 
igaz világosság, a mely megvilágosít minden embert, 
e világra jövő vala. Luther is kezdetben így fordí-
totta e verset : «Das war das wahrhaft ige Licht, 
welches alle Menschen erleuchtet, durch seine Zu-
kunft in diese Welt». A g'örög szöveg nyelv- és mon-
dattani tekintetben megengedi a szavak csoportosí-
tásának mindkét módját . 

Nem felel meg azonban a görög szöveg fölépí-
tésének a magyar szöveg azon eljárása, hogy a mon-
dat alanyául mutató névmást vesz s azt m o n d j a : 
igaz világosság vala ez. A görög szövegben ily mutató 
névmás nincs, de nincs is helye, mert a mondatnak 
van alanya, a mely nem más, mint az igaz világos-
ság. A kérdés csak az, hogy a «vala» igét önmagá-
ban kell-e ál l í tmánynak tekinteni, vagy pedig ki 
kell-e egészíteni, hogy ez legyen a teljes ál l í tmány: 
a világra jövő vala, a mint szent János evangéliumá-
nak más helyén írja pé ldául : vala keresztelő = ke-
resztel vala, vagy a mint a francia fordítás m o n d j a : 
était venant. Hogy az állítmányt ilyenképen kiegé-

szítsük, azt a mondat értelme ajánlja. Fölöslegesen 
halmozta volna az evangelista a szavakat, ha azt 
mondta vo lna : megvilágosít minden e világra jövö 
embert . Először is az evangelista a születés helyett 
nem szokta a világra jövetel kifejezést használni ; 
másodszor az teljesen magától értetődik, hogy min-
den ember a világra születik. Az előszóban az evan-
gelista r i tmikus rövidséggel beszél s ily fölösleges 
szóbőséget nem engedett meg magának. Ez okból az 
«e világra jövő» kifejezést nem tekintjük a tárgyi 
kiegészítő (minden embert) jelzőjének, hanem az 
áll í tmányhoz vesszük s azt mondjuk , hogy az igaz 
világosság a világra jövő vala. Az evangelista nem 
mondja egyszerűen, hogy a világra jött, hanem sok-
kal festőibb módon fejezi ki gondolatát. Az előzők-
ben Ker. János hivatásáról és működéséről beszélt, 
a mely abban állott, hogy Ker. János tanúságot tett 
a világosságról, az Igéről. Ezen hivatásának teljesí-
tése közben lépett az Ige názárethi magányából a 
világ elé. Lépésről-lépésre haladt a nyilvánosság elé 
és fokozatosan terjesztette a világosságot. Ezt a foko-
zatos nyilvánosság elé lépést fejezi ki találóan az 
evangelista, midőn azt mond ja : e világra jövő vala. 

Értelmezésünk helyessége mellett szól az a körül-
mény is, hogy az Ip/eaSm = jönn i ige az evangélistá-
nak kedvelt kifejezése Jézus nyilvános föllépésének 
jelzésére.1 Igaz világosság volt az Ige, vagyis olyan, 
melynek lényege megfelel ennek a névnek, mely 
nemcsak föllépése idején világosította meg az emhe-
reket, hanem attól kezdve megvilágító működése és 
hivatása kiterjed minden időre, azért mondja az evan-
gelista jelen időben, hogy megvilágosít minden em-
bert. Mert minden ember számára világosság, azért 
igaz világosság. A megvilágítást nem érteném pusztán 
csak a keresztelésre, a mint azt egy u jabb katholikus 
exegeta teszi, hanem a mint már Jusztinusz vértanú 
a megvilágításon érti a keresztelést megelőző okta-
tást is, úgy e helyen is az Ige megvilágosító mun-
kája abban áll, hogy az emberben eloszlatja az 
értelmi és erkölcsi megtévedés sötétségét s az em-
bert értelmileg és erkölcsileg tökéletesebbé teszi. 

A mondottak után tehát a kilencedik vers értelme 
az volna, hogy miközben Ker. János bizonyságot tett 
a világosságról, a világon nyilvánosan föllépett és 
megvilágosító működését mind nagyobb mértékben 
kezdte kifejteni az Ige, melynek, mint igaz világos-
ságnak, lényegéhez tartozik, hogy megvilágosítson 
minden embert. Martin Aurél dr. 

Hofbauer sz. Ideiemen Mária hitvalló élete 
főbb vonásaiban feltüntetve. <xvi.) 

Mit tett szentünk a templomi szószéken? Mert 
itt fejtette ki ujjáalkotó apostoli hivatásának egyik 

1 L. különösen Ján. I. 5, 6 : Ő az a Jézus Krisztus, a ki 
víz és vér által jött. 
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alapvető munká já t az oltár mellett kifejtett szeráfi 
munkásságához teljesen méltóképen. 

Lássuk előbb itt is, hogy mit talált szentünk 
Bécs és Ausztria katholikus templomi szószékein ? 

Erre a kérdésre nézve nagyon jellemző az, a 
mit szentünk hivatalba lépése után mindjár t első 
vasárnapon tapasztalt, illetve hallott és tett. Mikor 
ezen a vasárnapon az Orsolya-rendi apácák templo-
mában megjelent, ezt a kérdést intézte a sekrestyé-
ben illetékes személyzethez : «Mely óra van ebben a 
templomban prédikációra kijelölve?» A felelet az 
volt, hogy m á r évek óta, a legnagyobb ünnepeket 
kivéve, nem tartanak prédikációt a templomban. 
Szentünk erre nem szólt semmit, hanem meg-
parancsolta, hogy harangozzanak be. A templomban 
alig volt 5—6 ember. Nem csoda, hiszen a jozefi-
nizmus leszoktatta az embereket nemcsak a prédi-
kációról, de elszoktatta őket magától a templomtól 
is, a mely egy-egy félórás, ma jdnem csak ti tokban 
tartott kismise idején kívül rendesen egész nap el-
zárva volt a hivek elől. Maguk az apácák is bámul-
tak, mikor szentünket szószékre lépni látták, hogy 
megtörje az evangelium szabad és buzgó hirdetésére 
rárakott jozefinisztikus bilincseket s bátor apostoli 
példájával hirdesse ki mindjár t első föllépésében az 
ősi katholikus prédikálás méltóságának föltámadását. 
S erre az apostoli újításra ő senkitől sem kért en-
gedelmet. Legkevésbbé kért volna pedig az ő balsorsá-
tól, a polizeitől. Hogy az ő humortel jes szavával 
él jünk i t ten: ebben a dologban, a hivek katholikus 
evangelizációjának, a prédikálásnak ügyében egye-
düli vezére neki az ő «katholikus orr»-a volt, vagyis 
a Szentlélek sugallata, mely az ő lelkében szokatlan 
erővel lüktető donumokból , fensőbb szellemi ado-
mányokból származott. 

Igy kezdte szentünk a jozefinisztikus prédikálás 
vagyis inkább nemprédikálás szokásának megtörését. 
S hogy mindjár t első föllépését siker koronázta, m u -
tatja az, hogy a következő vasárnap m á r több hall-
gatója volt az apostoli prédikációnak, nemsokára 
pedig úgy özönlött a nép az orsolyák templomába, 
hogy az zsúfolásig megtelt.1 Szent hi tünk tanítása, 
hogy a keresztség szentségében minden keresztény 
ember megkapja a Szentlélek hét adományát. 
A mennyei ösztönzéseknek e tűzhelyei ott lappang-
tak a lelkeket fojtogató jozefinisztikus pasztoráció 
hatása alatt dermedésnek indult hivek lelkének a 

1 Sőt az utcán is álltak emberek a templom előtt. Und 
so blieb es fortan alle die Jahre, solange P. Hofbauer lebte. 
Hin und wieder liesz er auch eine seiner Patres oder Schüler 
predigen (valószínű, hogy a frintanisták prédikálásának szo-
kása az orsolyáknál még Hofbauer idejéből, vagy ahhoz 
közel eső időből származik), diesz geschah meist an hohen 
Festtagen, an gewöhnlichen Sonntagen und an kleineren 
Festen predigte er fast ausschlieszlich selbst. Und es war, 
wie bei allem anderen, gerade seine machtvolle, heilige 
Persönlichkeit, die eine wahre Reformation anbahnte. Inner-
kofler, 423. 1. 

mélyén, mint hamü alá került parazsak s a mint 
egy apostol elfújni kezdte a lelkekről a tűz kialvásá-
nak eredményét, a hamut, azonnal izzani kezdett a 
parázs újra s a mennyei ösztönzések ú j ra sugalmazni 
kezdték a hiveket. 

Volt a jozefinisztikus korszaknak az Isten igéjé-
nek hirdetésére nézve az imént említett nagy hibán, 
a nemprédikáláson kívül, egy más égbekiáltó bűne 
is és ez abban állt, hogy a jozefinisztikus «lelki-
pásztori okosság», merő oktalanságnak bizonyulva, 
teljesen kiforgatta a katholikus prédikációt apostoli 
természetéből, vagyis inkább az apostoli prédikáció 
helyett a császári-királyi katholicizmus államszolga-
ságos meddő rhetorikáját akarta meghonosítani a 
katholikus egyházban. 

Hogyan kell ezt é r teni? 
Hát úgy, hogy míg a katholikus prédikációnak 

végcélja az, a mit elébe szent Pál apostol tűzött k i : 
«hirdetni Krisztust a keresztrefeszitettet» és mindent 
a mi hozzá tartozik1 : a jozefinisztikus templomi 
szónokiásnak, úgy mint a jozefinisztikus rendszerben 
az egész egyháznak általában, végcélja az volt, hogy 
az államnak, azaz államfőnek jó alattvalókat, vagyis 
okosságnak, fölvilágosodottságnak nevezett tudákos-
ságuknál fogva orrukon könnyen vezethető polgárokat 
neveljen. 

A jozefinisztikus prédikálásnak, vagyis inkább 
szónokoskodásnak célja tehát tulajdonképen az volt, 
hogy a hívekkel Krisztust, úgy a hogy ő a világ-
történetben tényleg beilleszkedett, elfeledtesse. Tény-
leg pedig vájjon hogyan illeszkedett be Krisztus 
Urunk a világtörténetbe ? Talán úgy, a hogy őt 
Arius, Nestorius, Pelagius, Luther, Kálvin maguknak 
képzelték? Dehogy! Úgy, a hogy őt a Kalvária-
hegyétől, sőt a bethlehemi jászoltól, sőt még följebbről, 
a paradicsomi protoevangeliumtól («Ellenségeskedést 
szerzek» stb.) kezdődőleg, a katholikus anyaszent-
egyház hirdeti és képviseli. Ezt akarta a jozefinizmus 
a katholikus hívekkel elfeledtetni, azért mellőztette a 
templomi szószékeken a katholikus prédikáció tulaj-
donképeni tárgyait, vagy pedig beszéltetett ugyan-
ezekről, de abban a szellemben és hangon csupán, 
a hogy például Jézusról a protestánsok, rationalisták 
és fi lanthropusok szoktak szónokolni, mint az álta-
lános «emberszeretet» úttörőjéről stb.2 

1 Nos autem, mondja szent Pál apostol, praedicamus 
Christum crucifixum : Judaeis quidem scandalum, Gentibus 
autem stultitiam, ipsis autem vocatis Judaeis atque Graecis (= 
keresztényeknek) Dei virlutem et Dei sapientiam. I. Cor. 1, 
23, 24. 

2 Auf den Kanzeln sprach man meist nur von der 
«Lehre Jesu» (keresztje — nem volt alkalmas tárgy), oder 
erging sich in ein seichtes Moralisieren. Joseph II. hatte ver-
boten, spezifisch katholisch zu predigen, man sollte Anders-
gläubige nie reizen, auch nicht, indem man klar und scharf 
rein katholische Lehre darstelle. (Az ingerlés sohasem tar-
tozott a katholikus egyház tulajdonságai közé. Sőt ellen-
kezőleg, halálig menni kész türelem jellemzi őt egész életén 
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Ennek a Krisztustól és az ő egyházától elidege-
nítő templomi szónokiásnak vájjon mi volt az ered-
ménye? Felsorolja szentünk legújabb rendi életrajz-
irója : «A jozefinizmus évtizedei, úgymond, azután a 
háborúk hatásai — mindent lanyhává tettek vallási-
lag. A népre hitközönyösség nehezedett önsúllyal, a 
műveltek fejében hitetlenség, racionalizmus, sőt teljes 
megvetés a vallás iránt gyökerezett meg. Az állam-
kormányzás szervezete (Bureaukratie) a jozefiniszti-
kus egyházi paragrafusokhoz ragaszkodott. Sőt min -
den lényegileg katholikus dolog gyűlölet tárgya lett.»1 

Ebbe a Krisztus-ellenes közéleti, állami darázs-
fészekbe markolt bele Hofbauer szent Kelemen atya 
apostoli buzgósága, oly erővel, hogy kortársai cso-
dálkozásukat el nem fojthatták, sőt valóságosan 
rettegtek érte a miatt a bátorság miatt, mellyel ő 
az állami hatalom oltalma alatt álló jozefinisztikus 
szószéki szellemmel szembeszállva épen azt kezdte 
a prédikáló széken tenni, a mi tilos volt, t. i. a 
katholikus tanoknak és minden katholikus tannak, 
illetve intézménynek oda való lölvítelét s ott rettent-
hetetlen szókimondással és szabadsággal való kép-
viseletét,2 bár tudta jól, hogy hallgatósága közé farka-
sok, titkos rendőrök is szoktak közbe vegyülni. 
Dacára ennnek, szentünk apostoli szabadságszerete-
tében annyira ment, hogy némely ünnepélyesebb 
alkalommal hangosan felszólította az oratór iumból 
hallgató apácákat, hogy mondják el a Confiteort, 
énekeljék el a Misererét, mire ő azután ünnepélye-
sen — abban a korban szörnyűség — pápai áldást 
adott és teljes búcsút hirdetett ki. 

Egy ideig szabadon ment ez, de utóbb mégis 
utóiérte szentünket az ő balsorsa, a polizei. Az állam-
rendőrségtől tilalom érkezett az apostolhoz, hogy — 

át. Hogy maga az ő léte és tanainak őszinte, bátor hirdetése 
izgatja, ingerli az ő ellenségeit, arról ő nem tehet, de tenni 
nem is köteles.) Er glaubte wohl, diesz seinem Toleranz-
patente schuldig zu sein. Den im geheimen schürenden Frei-
mauern und Illuminaten war es ein groszer Gewinn. Von 
ihnen, sagt Brunner, stammen die berühmten Predigskritiken, 
die auch heute noch in den Wiener Klosterbibliotheken eine 
interessante Lesung bilden. Kein Prediger war sicher, nicht 
hinterrücks angefallen zu werden. Trug er spezifisch Katho-
lisches vor : Marienverehrung, Papsttum, Heiligenkult, Empfang 
der Sakramente usw., flugs erschien ein anonymes, blaues 
Heftchen im Druck, in dem er beschimpft und lächerlich 
gemacht wurde. (Ez az üldözés mutatja, hogy az akkori 
katholikus papság, dicséretére legyen mondva, küzdött az 
igazi kathofikus prédikáció mellett.) Prediger aber, die schön-
geistig zu reden wuszten, von allgemeiner Menschenliebe 
sprachen, von der «reinen Lehre Jesu», wurden in alle Himmel 
erhoben. Ähnliches leistete die famose «Kirchenzeitung» des 
Propstes Wittola. (Tehát Brutusok is akadtak és azoknak 
kitartott közlönyük is volt akkor.) Innerkofler, 443. 1. 
S. Brunner, Mysterien der Aufklärung, 127. 1. 

1 Innerkofler, 442. 1. 
2 Friedrich Ritter von Held sagt, man habe damals 

schon des einen wegen gestaunt, dasz dieser Pater von S. 
Ursula so offen und klar und fest rein katholische Gegen-
stände auf die Kanzel zu bringen wagte. Innerkofler, 442. 1. 

ne mer jen prédikálni s a föntiekhez hasonló dolgo-
kat csinálni. A rettenthetetlen apostol erre nem ijedt 
meg, hanem sírvafakadt és sírt keservesen, nem azért, 
mintha bűnösnek érezte volna magát, hanem bizo-
nyára azért, hogy katholikus országban a katholikus 
hitet szabadon nem gyakorolhatta s a lelkek meg-
mentésére mindent, a mit Jézus és az egyház ren-
delt, megtennie neki tilossá lett.1 Midőn a következő 
vasárnapon a prédikáció ideje elérkezett, szentünk 
szokott módon, mintha semmi sem történt volna, 
fölment a szószékre. Felolvasta az evangéliumot s 
azután csak ennyit mondott a hallgatóságnak, mely 
a templom minden zugát elfoglalva tartotta : «Ma 
nem prédikálhatok. Nekem engedelmeskednem kell. 
Mise alatt azonban kérni fogom a Szentlelket, hogy 
megmondja nektek mindazt, a mit prédikálni akar-
tam nektek.» A népnek több se kellett. Hangos 
sírásban és zokogásban tört ki a buzgó hitéletre 
keltett hallgatóság. És ennek a jelenetnek hatása 
alól a szent férfiú ellenségei, kik jelenvoltak, sem 
vonhatták ki magukat. A mi pedig a sikert illeti, 
szentünk órákig sem prédikálhatott volna sikeresebben, 
mint a hogy a fönti há rom mondatban tette. A kö-
vetkező héten valóságos ostromnak volt a rendőr-
főnökség kitéve,2 hogy a tilalmat vegye vissza. így 

1 Egy szemtanú, M. Jacoba Welschenau, erről az ese-
ményről és annak Hofbauer atyára gyakorolt liatásárót a 
következő vallomást tette : «Von seinen Leiden hörte ich ihn 
nur reden, als er das Verbot zu predigen erhielt. Als es ihm 
zugestellt wurde, konnte er die Tränen nicht zurückhalten, 
sie rannen ihm die Wangen herunter, ihn drückte schmerz-
lich der Gedanke, dasz er nun des geeigneten Mittels, Seelen 
zu gewinnen, beraubt sei. Dessen war ich damals Augen-
und Ohrenzeuge. Ich brachte, von der Sachlage noch nicht 
unterichtet, ein auf Leinwand gemaltes, den predigenden 
Jesus darstetlendes Bild zu P. Hofbauer, damit er es mit 
Ablässen versehe. (A mi tilos volt.) Er nahm das Bild in die 
Hände, ging einige Schritte von mir weg, kiiszte es schmerz-
lich bewegt und weinte. Still betete er dann die Weihe-
gebete und sagte zu mir: «Bete vor diesem Bilde fünf Vater-
unser und Ave und Gott wird dir geben, um was du bittest. > 
Summarium, 1873. 184. 1. 

2 A józan kultúrtörténetemben, a melynek dereka az 
egyháztörténelem, szánalommal és bosszúsággal vegyes ne-
vetség tárgya leszen a jozefinizmusnak az az egyik alap-
gondolata, hogy Krisztus szeplőtelen jegyesének ügyét, vagy 
hát beszéljünk metafora nélkül, hogy a keresztény vallást a 
jozefinizmus annak a hatóságnak rendelte alá, a mely az 
utcai és más rendetlenségek, illetve illetlenségekben, bűnök-
ben és kihágásokban illetékes. A keresztény katholikus hit 
és vallásgyakorlat ügyében polizeiért kiáttani valóban oly 
félszegség, hogy hozzáfogható alig fordul elő a népek életé-
ben s hogy mennyire befészkelődött ez a bürokratikus fél-
szegség a lelkekbe abban az időben, annak feftüntetésére 
fölöttébb érdekes eset áll rendelkezésünkre. Rauscher bibor-
nok édesanyja azon, hogy legidősb fia, József, Hofbauer atyja 
vezetése afá került s eleinte minden nyolcadik, azután min-
den harmadik nap, végül minden nap szentgyónáshoz, illetve 
szentáfdozáshoz járult, annyira kijött a sodrából («Ich lebe 
mit Pepi in immerwährender Spannung», mondá), vagyis 
annyira féltette elsőszülött fiát Hofbauer atya befolyásától, 
hogy még a szent férfiú halála után is nem nyugodott meg 
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is történt. Szentünk a következő vasárnap már ismét 
prédikált.1 Apostoli útjáról őt m á r többé Bécsben 
leterelni nem lehetett. Az ő apostoli katholikus re-
formja a népiélekben akkor már megfogamzásán túl 
volt. Itt a helye, hogy Hofbauer atya szent engedel-
mességéről külön megemlékezzünk. Szent volt az ő 
engedelmessége minden izzében annyira, hogy még 
akkor is, midőn az emberi törvényeknek nem enge-
delmeskedett, az részéről nem engedetlenség volt, 
hanem szent engedelmesség, t. i. Istennek. Hősi példa 
tehát ő az engedelmességben is ; ámde úgy, hogy 
mikor ő a hatóságoknak engedelmeskedett, mindenki 
számára követendő példát adott, abban pedig, hogy 
sokszor az embereknek nem engedelmeskedett, csak 
azoknak adott példát, kik Istentől, hozzá hasonlóan 
különös küldetést kaptak a világi vagy egyházi ha -
tóságok kormányzati hibáinak kijavítására. Ezek 
azonban ritkák, mint a fehér hollók. A ki ilyen 
isteni küldetés nélkül engedetlenkedik a hatóságok-
kal, az anarchista és demagóg, nem apostol. 

Érdekes egy nagyműveltségű és világlátott kor-
társ ítéletét hallani Hofbauer atya apostoli prédi-
kálásának módjáról és hatásáról. «A Reichsrat néhai 
elnöke — így olvassuk szentünk legújabb rendi tör-
téne t í ró jáná l— Norbert von Purkhar t beszéli: 1820. 
előtt Bécsben a templomi szertartásokat (Funktionen) 
igen hanyagul látogatták; mindenki mulatságok után 
futott. Azért nekem nagyon feltűnt, mikor egy ízben 
az urszulinák teploma előtt mentem el, hogy oda az 
emberek csak úgy tódultak. Arra a kérdésre, mi tör-
ténik ott bent, ezt a választ kap tam: Hofbauer atya 
prédikál. Engem is hajtott valami, hogy bemenjek 

addig, míg magánál Ferenc császárnál nem keresett oltalmat 
és segítséget. Hofbauerre vonatkozólag, igaz, az úgy látszik 
minden lében kanalas asszony hatalmas leckét kapott a csá-
szártól ; a mi azonban az államrendőrség mindentudásába és 
mindenhatóságába vetett jozefinisztikus balhiedelem uralmát 
illeti, erre nézve Ferenc császár nyilatkozata igazán klasszi-
kus tanúbizonyság. A nevezett matróna, miután eldicsekedett 
vele, hogy három fiút nevelt «ő felsége legmagasabb szolgá-
latára», megkapta az elismerést a császár «sehr brav !» nyi-
latkozatában. Erre azután rátért panaszának tulajdonképeni 
tárgyára, hogy t. i. legidősebb fia »Hofbauer atyja társasá-
gába került». «Lassen sie ihn dabei», volt a császár lakoni-
kus válasza. De az asszony, a ki Hofbauer-társaságot 
családi «Unglück»-nek tartotta, nem tágított. Elmondta, 
hogy ő, bár Hofbauer atya már meghalt (az audiencia 1820. 
március 16-án volt, Hofbauer atya 1820. március 15-én halt 
meg), még mindig félti t. i. Hofbauer szellemétől a fiát. 
O azt akarja, hogy fia «für Gott und den Staat nützlich sei». 
Erre a császár a következő jellemző nyilatkozattal zárta le 
a kihallgatást: «Liebe Frau, wenn es ihnen recht ist, so 
werde ich es durch die Polizei untersuchen lassen». Wolfs-
gruber, Kard. Rauscher, 12—24. 1. — A jólelkű fejedelem nem 
vette észre, hogy ellentétbe került, a mennyiben előbb Hof-
bauer iránt elismerést, végső nyilatkozatában azonban gya-
nút fejezett ki, vagy legalább is az ok nélkül pityergő 
asszony álláspontjára ereszkedett le, a mely az ő gyermeké-
nekerkölcseitekintetében a rendőrséget becsesebb kezességnek 
tartotta Hofbauer atya szentségénél, 

i Haringer, 2. kiad. 204. 1. 

és meghallgattam a prédikációját. Tárgya volt : «Az 
ember részéről csak komoly akarat szükséges, Isten 
kegyelmével mindig segítségére van.» Hofbauer atya 
ájtatos buzgóságtól és szent melegségtől áthatva, 
igazi apostoli módon beszélt, mint egy szent és át-
szellemült és így, valamint gyóntatásai és beteg-
látogatásai ut ján nyert vissza sok szivet a vallásnak. 
Sok tudományokban jártas férfiút ismertem, kik 
azelőtt a vallásra és imádságra ügyet sem vetettek, 
azonban Hofbauer atya befolyása alatt megtértek.»1 

Breznay Béla dr. 

Mende-mondák Galileiről. (ii.> 
A börtönbüntetés elestével még kevésbbé van 

helye annak a balhiedelemnek, hogy Galileit megkí-
nozták. A túlcsigázott képzelődés teremtette azt a 
rágalmat, hogy Galileit a kínzó kamrába vezették, a 
hol nagy kegyetlenséggel csikarták ki belőle a vallo-
mást, hogy az eretnekségben a Copernicus-féle tan 
hirdetése miatt bűnös. A kínzás fantomja a XVIII. 
század végén tűnik fel, a mikor Galilei életének írói 
közül hárman, Frisi, Brenna és Targioni, erélyesen 
tiltakoznak azon állítás ellen, hogy a halhatat lan 
csillagászt megkínozták.2 Biot J. B.3 már a múlt 
század közepén a toscanai követ jelentéseiből k imu-
tatta, hogy Galilei semmiféle kínzást sem állott ki, 
sem április 12-ikétől 30-ikáig terjedő tartózkodása 
ideje alatt az inquisit io-palotában, a mikor nap-nap 
után írt Niccolininek és visszatértekor a követ palo-
tájába jobb egészségnek örvendett, mint midőn azt 
elhagyta; sem jun ius 21-ikétől 24-ikéig, a mikor 
végleg visszabocsátották a Medici-villába. Julius 
6-ikán pedig Bómából Sienába a legjobb egészségi 
ál lapotban utazik el, úgy, hogy csupa kedvtelésből 
négy mérföldet gyalogszerx-el tett meg előrehaladott 
kora dacára. Ha egy héttel előbb agyongyötörték 
volna, semmiesetre sem lett volna képes erre a het-
venéves betegeskedő Galilei, a ki sohasem tesz emlí-
tést a római kínzásról leveleiben. 

Az igazságot nem keresők és a találós meséket 
kedvelők Galileit utolsó kihallgatásakor, a mely 1633. 
junius 21-ikén történt, állítják a kínpadra. Hogy mily 
igaztalanul j á rnak el, közöljük a felvett jegyzőköny-
vet szórói-szóra: 

«1633. jun ius 21-ikén, keddi napon. 

1 Summarium, 1873. 118. 1. ; Haringer, 2. kiad. 202. 1. ; 
Innerkofler, 445. s. k. 1. A jozefinisztikus szószéki papolásról 
írja Pajalich, szentünknek már említett tanítványa: «Es ist 
wahr, dasz man auch vor der Ankunft des P. Hofbauer 
predigte ; aber man musz bekennen, dasz es eine gewisser 
Weise beschränkte und gebundene Predigtweise w a r ; noch 
mehr, dasz diese Manier kalt und dunkel, für die Religion 
und Frömmigkeit unfruchtbar und vielmehr schädlich war». 
Erinnerungen, § 73. 

2 Gebler, i. h. 
3 La vérité sur le procès de Galilée, Journal des savants, 

1858. augusztus—szeptember—október. 
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Az örök város szent officiuma palotájának gyűlés-
termében, a szent officium általános biztosa előtt, a 
tisztelendő ügyészi megbízott jelenlétében, előttem stb. 
személyesen megjelent firenzei Galilei Galileot, a kiről 
másutt már szó volt, a kit igazmondás végett eskü tevé-
sére szólítottak fel, a melyet az evangelium érintésé-
vel teljesített, kérdezték : 

Vájjon van-e valami mondani valója? 
Felelete: Semmi mondani valóm sincs. 
Kérdés: Vájjon tartja-e, vagy tartotta-e s körül-

belül mióta, hogy a Nap a világ közepe és a Föld nem 
a világ közepe s mozog napi mozgással is. 

Felelete : Már régtől fogva és pedig a szent index-
bizottság döntése előtt, s mielőtt velem közölték e 
parancsot, közömbös voltam és mindkét nézetet, vagyis 
Ptolemaeusét és Copernicusét, vitásnak tartottam, 
mivel vagy az egyik, vagy a másik igaz lehetett a ter-
mészetben; de a fentmondott döntés után, a felebb-
valók bölcseségétől övezve, megszűnt bennem min-
den kétség, és tartottam, a mint még tartom, legiga-
zabbnak s kétségtelennek Ptolemaeus véleményét, 
azaz a Föld állását és a Nap mozgását. 

A mikor pedig azt mondották neki, hogy a mód-
ból és sorozatból, a hogyan a nevezett idő után kiadott 
könyvében tárgyalja és védelmezi az említett véle-
ményt, sőt abból, hogy írt és a mondott könyvet sajtó 
alá rendezte, feltételezik, hogy az említett véleményt 
a mondott idő után tar tot ta ; mondja tehát szabadon 
az igazat, vájjon azt tartja-e, vagy tar tot ta-e? 

Felelete : A mi a már megjelent Dialogo megírá-
sára vonatkozik, nem azért vállalkoztam rá, mivel a 
Copernicns-féle véleményt igaznak tar to t tam; hanem 
csupán abban a nézetben, hogy közjót gyakorolok, 
fejtegettem a természeti és csiflagászati okokat, a 
melyek úgy az egyik, mint a másik vélemény mellett 
felhozhatók ; arra törekedtem, hogy feltüntessem, 
miszerint sem ezek, sem azok, sem az egyik, sem a 
másik vélemény mellett határozottan nem bizonyító 
e re jűek ; hogy tehát biztossággal előrehaladhassunk, 
a legkiválóbb tanok döntéséhez kell fordűlnunk, a 
mint ezen Dialogo nagyon sok helyén világosan kitű-
nik. Nyilatkozatomat tehát avval zárom, hogy sem 
nem tartom, sem nem tartottam a felebbvalók döntése 
után a kárhoztatott véleményt. 

S miután mondot ták neki, hogy hiszen ugyan-
abból a könyvből és a felhozott bizonyítéki érvekből, 
hogy tudniillik a Föld mozog és a Nap mozdúlat lan, 
feltételezik, hogy, a mint állították, Copernicus véle-
ményét tartja, vagy hogy legalább egy időben tar tot ta; 
s azért, ha nem határozná el magát az igazság meg-
vallására, ellene az alkalmas jogi eszközök tényleges 
foganatosítására kerül a sor. 

Felelete : Én nem tartom, nem is tartottam Coper-
nicusnak ezt a véleményét, miután velem közölték a 
parancsot, hogy el kell e j t enem; végre is, kezükben 
vagyok, tegyenek velem azt, a mi tetszik. 

S miután megmondották neki, hogy mondja az 

igazságot, különben a kínzásra kerül a sor (alias 
devenietur ad torturam) ; 

Felelete : Én azért vagyok itt, hogy engedelmes-
k e d j e m ; s nem tartottam ezt a véleményt a döntés 
megtörténte után, a mint mondtam. 

S mivel nem lehetett a rendelet végrehaj tásában 
tovább jutni, aláírása után visszabocsátották helyére. 

Én Galilei Galileo letettem, mint fent. (Sajátkezű 
aláírása).1 

Galileit tehát vallomástétele és a jegyzőkönyv 
aláírása után visszavezették előbbi helyére, a mely 
sem a kínzó-kamra, sem a börtön nem volt, hanem 
az ügyészi lakosztály, melyet már április 16—30. 
között használt. 

De minő rendelet végrehajtásáról szól az imént 
közölt jegyzőkönyv? Az inquisitio jun ius 16-ikán 
rendelte el, hogy Galileit kérdezzék meg szándékáról, 
mellyel munká já t közzétette ; ha szükséges, fenyeges-
sék meg kínzással.2 Ennek a határozatnak teljesítése 
volt a jun ius 21-iki kihallgatás célja. A bíróság csak 
a fenyegetésig, de nem a valódi kínzásig jutott eljá-
rásában. A jun ius 22-ikén kihirdetett itélet szövege, 
melyet Wohlwill3 s követői balul értettek és magya-
ráztak, nem a kínzás megtörténtét igazolja, hanem 
csupán a fenti jegyzőkönyvben megörökített tényt, 
hogy a kúriai bíráskodás menete szerint Galileire 
szóval ráijesztettek, hogy vallja meg az igazságot, 
mert különben alkalmazzák a kínzás eszközeit. Tovább 
nem mentek. 

Ha Galilei ellen a kínzás foganatosítását elren-
delték és teljesítették volna, a jegyzőkönyvek nem 
hallgatnának róla. A római kúr iában folyt per leg-
kisebb mozzanatát is, a mint a szent officium eljá-
rása megkövetelte, bevezették a jegyzőkönyvbe, a mely 
minden pernek hű történeti képét adja. Wohlwill 
álomszerű véleménye, hogy a jegyzőkönyvet meg-
hamisították, a per összes aktáinak hiteles közlése 
óta mindenki előtt a kritikátlanság legnagyobb bak-
lövése. 

Galilei megkínzását hirdetőknek kapóra jő az 
itélet történeti részében az a kijelentés, hogy az inqui-
sitio bírái, miután a teljes igazság megvallását főleg 
a szándék felől nem látták, elhatározták ellene a 
kinzásos vallatást (rigoroso esame), a melyben katho-
likus módon felelt.4 Ha az «esame rigoroso» csupán 
megkínzatást jelentene, joggal hivatkozhatnának az 
itélet szövegére; alatta azonban a Sacro Arsenale 

1 Op. Oat., XIX., 361—362. - Grisar, Galileistudien, (Regens-
burg, 1882), 95—96. 

2 Opl. Gal., XIX., 360—361. Grisar, i. Ii., 131. 
3 Wohlwill, E.,Ist Galilei gefoltert worden? (Leipzig, 1877). 
4 «E parendo a noi che tu non havessi detto intieraniente 

la verità circa la tua intentione, giudicassinio esser necessario 
venir contro di te al rigoroso essame ; nel quale, senza 
peró pregiuditio alcuno delle cose da te confessate e contro 
di te dedotte come di sopra circa la detta tua intentione, 
rispondesti cattolicamente». — Op. Gal., XIX., 405. — V. ö. 
Grisar, i. m., 134. 
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tanúsága szerint már a puszta fenyegetést is értették, 
a mely első foka volt. A szóval történt fenyegetést 
(territio verbális)követte a valóságos ijesztgetés (territio 
reális), a mikor a vádlottat oda vezették, a bol a kínzó 
eszközök álltak. Ha ezek láttára sem vallott, kezdő-
dött a kínzás (executio). Galileinél, a mint az akták 
bizonyítják, csak az első fokban érvényesült az 
«esame rigoroso» : megfenyegették szóval és azután 
visszaeresztették szobáiba. Az Ítélet elbeszélése tehát 
csak a junius 21-iki jegyzőkönyv visszhangja. 

A tizenhetedik században ugyan még dívott 
nemcsak Rómában, hanem másutt is a makacs bűnö-
sök s vádlottak kínzása vallomások kicsikarására ; Gali-
leinél azonban ilyet feltételeznünk merő rágalom, 
mert a történeti tények nem fedik. VIII. Orbán pápa 
a legnagyobb kíméletre szólította fel a bírákat, a kik 
hatáskörüket át nem lépték. Galilei tudta jól kivált-
ságos helyzetét; ezenfelül theologusoktól és kanonis-
láktól, kik közül sok barát ja volt, sőt könyvekből 
ismerte a szent officium eljárásának minden részletét; 
nem is vette tragikusan a fenyegetőzést ; hiába rajzolja 
sötét színekkel Gebler a megrémült hetvenéves aggas-
tyán rettenetes felindulását a «territio verbális» elhang-
zása után.1 Sokkal több gondot és fejtörést okozott 
Galileinek az a kínos helyzet, a melybe ellenmondásai 
által keveredett. Lelki, de nem testi kínokat állott ki, 
a melyeket következetlen és gyanús viselkedése által 
zúdított önmagára. 

Eckert még Gehleren is túltesz, a mikor m u n k á -
j ában ráfogja Galileire, hogy sérve, melyben szenve-
dett, a kiállott kínok következménye.2 De természe-
tesen feledi, hogy m á r 1632. december 17-ikén ép 
említett baja címén akarta há rom orvos felmentetni 
a római út tól ; nem is említjük meg az ily ferdítések 
folytán előálló fonákságot, mely Niccolini toscanai 
követnek Galilei egészséges voltáról közölt jelenté-
seivel szemben a cinizmust túlszárnyalja. Galilei tudós 
egyéniségét színpadi alakká teszik azok, a kik védel-
mére akarnak kelni, de csak a képzelet ködös vilá-
gában tapogatnak tények után. 

Hogy a jelenet hatásosabb legyen, Galileit felöltöz-
tetik az esküvel teljesített visszavonás alatt bűnbánat i 
ingbe, vagy épen félmeztelenül mondat ják el vele 
esküjét. Libri, Cousin, Arduini, Purchappe, Combes 
és Terrier komolyan beszélik, hogy Galilei az eskü 
alatt tett nyilatkozat idejére bűnbánat i ingben vonult 
a birák elé. Mindezen írókat megtévesztette a firenzei 
Riblioteca Magliabechiana egyik kéziratának isme-
retlen szerzőtől származó hamis állítása : «II pover' 
uomo (Galilei) eomparve coperto da una camicia in 
brandinelli , che era una compassione a vederlo».8 

Ime ! Galileiről bármit mondhatnak, a mi a per 
aktáival homlokegyenest ellenkezik : a zavaros forrás 

1 Müller, i. h., 165. 
2 Eckert, Galileo Galilei, (Basel, 1858), 16. 
3 Gebler, i. h., I., 288 köv. 

iszapjában nem kutat ják az igazságot, mely nem tud 
Galileinek ily megaláztatásáról. Későbbi irók tüzes 
képzeletében megszületett a torzkép, a melyen a 
firenzei tudósnak ruhája is bűnösségének nagy fokát 
hirdetné. De a habitellum, a közönséges ruházatra 
vetett, két kereszttel ékített ruhadarab, csak akkor 
volt viselendő, ha az elítéltnek az eretnekséget kellett 
visszavonnia eskü alatt. A kiket csupán az eretnekség 
gyanújában marasztaltak el, azok a bűnbánat i inget 
még akkor sem hordották, ha az eskü alatt történt 
visszavonást nyilvánosság előtt teljesítették. Galilei 
eskü alatt e lmondott visszavonásánál a nyilvánossági 
jelleget, a mint ismeretes, kizárták. Sőt ha igazuk 
lenne azoknak, a kik Galileivel a visszavonást a temp-
lomban és a nép előtt végeztetik el, akkor sem kellett 
volna megjelennie bűnbánat i ingben, mivel nem az 
eretnekségben, hanem ennek gyaujában mondot ták 
ki bűnösnek. A S. Maria sopra Minerva dömés kolostor 
nagytermében a szent inquisitio bibornokainak je len-
léte mellett folyt le 1633. junius 22-ikén az a tény, 
hogy Galilei eskü alatt tisztázta magát az eretnekség 
gyanúja alól. Ez a történeti esemény ; a többi hívsá-
gos cicoma, mellyel sokan a híres csillagász szomorú 
sorsát saját találmányuk után feldíszítették. 

Ilyen találmány, melynek homlokára van sütve 
a valótlanság bélyege, az a krit ikátlan elbeszélés, 
melyet Tóth Béla is a mende-mondák között sorol 
fel.1 A legenda szerint a megalázott tudós, miután 
térden állva eskü alatt visszavonta a ráfogott téve-
lyeket, heroikus ténykedése után elfojtott haragját 
nem tudta tovább elnyomni, hanem felemelkedve lá-
bával a földre dobbantott s fölkiáltott : E pur sí muove ! 
Galilei már azért sem mondhat ta ezt, mert kiesett 
volna szerepéből, melyet a per egész folyama alatt 
vitt. Az utolsó percig a legkényelmesebb utat válasz-
totta és já r ta meg, hogy kellemetlen helyzetéből 
szabadulhasson: bevallotta, hogy az új tan a világ-
rendszerről hamis és eskü alatt jelentette ki, hogy 
bensőleg sohasem tartotta. S most, a mikor célhoz 
ért, a congregatiot kihivó viselkedésével maga ellen 
lázítsa? Ha mégis megteszi, nem marad t volna el 
vakmerőségéért kellő büntetése. De sokkal gyávábban 
viselkedett, minthogy ily dacot el mert volna árulni. 
A felkiáltást senki sem hallot ta; mindazonáltal a 
mese ma uton-útfélen felbukkan. Honnan ered tehát 
e közkeletű szálló ige? Az Edizione nazionale 20 
kötetnyi okmányaiban és irataiban hiába keressük : 
még hasonló mondásnak nyomára sem akadunk ; 
egykorú írók sem említik munkáikban. Legelőször 
oly művekben tűnik fel, melyek legalább száz évvel 
az esemény után jelentek meg. Heis münster i tanár 
az «E pur si muove» első nyomát a «Dictionnaire 
historique» 7. kiadásában, a mely 1789-ben Caenben 
látott napvilágot, találta.2 Grisar tizenöt évvel koráb-

1 Tóth Béla, Mende-mondák, (Budapest, 1896), 229 köv. 
2 V. ö. Natur und Offenbarung, 1868. évf., 371. 
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ban megjelent munkában : Steinacher Fr. N., Lehr-
buch der philosophischen Geschichte, Würzburg, 
1774., fedezte fel ; de rögtön észrevette, hogy nem 
Steinacher a feltaláló.1 Az ú jabb kutatások alapján 
legelőször Baretti Giuseppe olasz írónak Londonban 
angol nyelven 1757-ben közzétett művében : Italian 
Library, fordúl elő a kitalált mese, mely természe-
tesen 124 év után az eseményt történeti hitelességgel 
nem látja el. Baretlinek nem is volt ez szándékában ; 
mégis nagyon kaptak raj ta mindazok, a kik a 
kritika teljes mellőzésével tákolják össze elbeszélt 
történetkéiket. 

Még nem is nagyon régen kedvelt mesebeszéd 
csillogtatta mérges fogait, hogy az egyház ellen dia-
dalt arasson hazugságával, hogy a Galilei-per aktáit 
meghamisították és az 1616. február 26-ikán Galilei-
vel közölt külön parancsot tizenhat évvel később, 
1632-ben, koholták ki és csempészték be az aktakö-
tetbe, a mikor Galileinek elvesztésére törtek. Újabban 
a mikor a per összes aktái ismertek, hallgatnak e 
rágalommal, mely főleg a múlt században közkeletű 
volt. Mindazok, a kik az eredeti vatikáni kéziratot 
látták és vizsgálták, bárminő irányzat szolgálatában 
álltak, minden tartózkodás nélkül elismerik a kötet 
megtámadhatat lan valódiságát, úgy, hogy az írói tisz-
tesség kockáztatása nélkül tagadásba venni mester-
ségesen összekovácsolt okokból nem lehet. 

Lukcsics József dr. 

A francia földről. (IV.) 
Ideál és valóság. 

Forma non informat, nisi mater iam proxime 
dispositam. Köznyelven : a nyersanyagot csak akkor 
lehet feldolgozni, ha e feldolgozásra alkalmas. A pasz-
torális nyelvén : a lélekben csak akkor lehet a kegyel-
met éleszteni, avagy fokozni, ha megvannak a termé-
szetfeletti és a természetes előfeltételek. Ez utóbbiak 
csak akkor nélkülözhetők, ha a Mindenható csodát 
művel. 

A «nyersanyag» a hivők részéről mindenek előtt 
a belső szives készség az ige, a kegyelem befogadására. 
E belső szives készség előfeltétele a kölcsönös jóaka-
rat lelkész és hivő között. E kölcsönös jóakarat pedig 
a kölcsönös megértést tételezi fel. Ez utóbbi végre a 
kölcsönös ismerést. Tehát technikai szempontból első 
a kölcsönös megismerés. 

Állandó, homogén környezetét a lelkipásztornak 
megismerni nem valami nehéz. Kivált, ha maga a pap 
is azon környezetből került ki. Ilyenkor a pap szere-
tettel megérti a hivő minden-ügyét baját, vele mint-
egy összenőtt. De a hivő is ővele. Ez az ideális előfel-
tétele a papi működésnek. Itt minden bevezetés nélkül 
lehet Istenről, lélekről, túlvilágról, hitéletről beszélni: 
a nyersanyag már alkalmas ennek befogadására. Ezt 

1 Grisar, i. m., 196 köv. 

az ideális állapotot szemlélhetjük nem ritkán falun. 
Ez uralkodott az elmúlt századokban. Ezért kapta a 
magyar szerzetes ha jdan azt a nevet, hogy «barát». 

Ennek ellenkezője legtöbb esetben a mai nagy-
város lakossága : mindig változó, nagyonis heterogén 
elem, melynek a pappal legjobb esetben is csak kevés 
érintkező pont ja van. Ahol annyi sokféleség található, 
ott a legnagyobb kölcsönös jóakaratot feltételezve is 
lehetetlen a papnak magát mindegyiknek az eszme-
világába beleélni és avval mintegy azonosulni. 

Szabadjon itt mellékesen megjegyezni, hogy ama 
régi kontaktust a mai sokkal nehezebb körülmények 
közt is szép sikerrel törekszik fenntartani, teszem az 
angol klérus : rendszeres családi látogatások által, 
házról-házra, emeletről-emeletre, lakásról-lakásra 
járva. Fölösleges mondani , hogy ez mennyi áldozat-
készséget, önfegyelmezést és tapintatot igényel! (V. ö.: 
Swoboda : «Die groszstädtische Seelsorge».) 

* 

Franciaországban a kontaktusnak, az érintkezés-
nek ez a hiánya a lelkész és nép, különösen az egy-
szerű, szegény nép közt fölötte nagy mérvben érez-
hető. Fa lun is. Ezért aránylag oly kevés ott vasárnap 
a misehallgató az egyszerűbb néposztályból, hogy 
ná lunk hétköznap is több található. 

Ennek okait csak megközelítőleg is kimerítően 
fejtegetni messze túlhaladja egy egyszerű cikk kere-
teit. Mégis, lássunk itt egyet röviden. A franciaországi 
hivatalos iskola, beleértve az elemit is, sőt talán ezt 
legelsősorban, tervszerűen arra törekszik, hogy a hitet 
a gyermek lelkéből kiirtsa. Már az elemi tanító sok 
helyütt nyiltan hirdeti tanítványai előtt, hogy nincs 
Isten. Teszi pedig ezt felsőbb nyomás folytán és saját 
meggyőződéséből is. Saját meggyőződéséből is, mert 
őt is így tanították-nevelték a képzőben. Miért ? Mert 
ilyen szellemű a kormányhatalom. Ennek okát, illetve 
okainak tömkelegét érdemlegesen fejtegetni megint 
nem érünk rá. Ez csak egyike azon számtalan ténye-
zőnek, melyek, mint teljesen szavahihető szaktekin-
télyektől hallottam, azt okozták, hogy ma Francia-
ország lakosainak m á r csak tíz százaléka hivő katho-
likus. 

Itt ál l junk meg, kapcsolódjunk ki egy kis időre a 
sok tekintetben százszorta kedvezőbb honi viszonyaink 
pszichológiai légköréből ! Gondol juk meg, hogy Fran-
ciaországban nagy vidékek vannak, akkorák, mint 
teszem a Dunántúl, hol a hitélet összes mozzanatai-
val, a keresztelést, temetést, esetleg első szentáldozást 
és esketést kivéve, teljesen ki van kapcsolva a nép 
zömének életviszonyaiból, hol a vasárnapot legfeljebb 
a fokozottabb absinthe-pálinka fogyasztása külön-
bözteti meg a hétköznaptól ; hol a vasárnapi misén 
a lakosságnak m á r csak elenyésző töredéke vesz részt ; 
hol alig lehet ministráns-fiút kapni. 

Sokkal vigasztalóbb az intelligencia egy tetemes 
hányadának magatartása. Ettől meg mi, magyarok, 
vehetnénk tán sokban példát ; de mégsem minden-
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ben. Ez alkotja a templomlátogatók nagy hányadát . 
És ennek köszönhető elsősorban, hogy nem minden 
francia templom kong az ürességtől. Az apácaiskolák-
ból kikerülő hölgyek jobbára mindhalálig megtart-
ják élénk szellemi kontaktusukat j ó nevelő-apácáik-
kal. Úgyszintén a férfiak szerzetes-tanáraikkal és azok 
kapcsán az egyházzal. De ne feledjük, hogy az intelli-
gencia többsége állami középiskolában nevelkedik. 
Hogy ez mit jelent, láttuk, midőn fentebb az elemi 
oktatást érintettük. Hogy ily körülmények közt mily 
csapás a hitéletre a szerzetesiskolák üldözése, napnál 
világosabb. 

Azon vidékeken, hol az intelligencia hivő ré-
szének és a papságnak van a nép szellemére vezető 
befolyása, (péld. Vendée, Bretagne), csakhogy az 
ilyen vidékek, hangsúlyozom, ritkák, ott a nép 
is buzgón ragaszkodik egyházához, a latin fajt je l-
lemző tüzes buzgósággal. Azonban, akárcsak a fentebb 
említett katholikus intelligenciánál, nála is össze-
olvad a katholicizmus egy negativ fogalommal, a 
köztársaság, a «demokrácia», a «haladás» stb. iránt 
való leghatározotabb ellenszenvvel. Nem distinguál a 
köztársaság és ezen egyházüldöző köztársaság közt, a 
(helyesen felfogva épen nem keresztényellenes) 
«demokrácia», «haladás» fogalma és annak Combes-ék 
alkotta jelenlegi torzképe közt. Másrészt a katholikus 
vezéremberek mintha annak a másik, emennél sok-
kal nagyobb számú, antiklerikális tömegnek, mely meg 
épen a «demokrácia», a «haladás» stb. fanatikusa, nem 
magyarázták volna meg kellőleg, hogy hisz e jelszavak-
ban is sok lehet, a miért a hivő katholikus is lelkesülhet. 
Tán maguk sem mindig látták ezt tisztán. Talán nem 
is mindig volt érdekükben látni. P. M. 

Az oltárépítmény fejlődése. <i.) 
Az istentisztelet középpontja minden időben, 

minden népeknél az áldozat volt. A közlekedés a 
felsőbb lénnyel, a kiengesztelődés első sorban az 
áldozati oltáron történt. A keresztény világfölfogás is 
áldozaton, Krisztus keresztáldozatán fordul ; a keresz-
ténység lélekzete az áldozat, a szentmise áldozata. 

De a keresztény oltár csak annyiban utódja, le-
származottja a pogány vagy zsidó oltárnak, a mennyi-
ben a pogány vagy zsidó oltáron is, a mi oltárain-
kon is áldozatot mutatnak be. Egyebekben sem 
alapgondolatuk, sem formájuk nem egyező. 

A tabernakulum- (sátor) szolgálatnak helyébe 
lépett a Malachiás-jövendölte u jabb áldozat; azért 
mond ja szent Pál1 : «habemus altare» van nekünk 
is oltárunk, melyről nem részesülhetnek azok, kik a 
sátornak szolgálnak. Ez az oltár a «mensa Domini»,2  

az Úr asztala, melyen a legszentebb áldozatot be-
mutat ják s egyúttal a hívőknek is kiosztják.8 Ezen 
oltár kezdete szorosan összefügg az áldozat kelet-

1 Hebr. 13, 10. 2 1. Cor. 10, 21. 3 Hebr. 13, 10. 

kezésével (mely ra j ta végbemegy), eredete a coena-
culumba vezethető vissza, hol az első oltáron az 
első eucharisztikus áldozatot mutat ta be az első 
«főpap». Az őskeresztény egyház óvakodott attól, 
hogy a zsidó vagy pogány oltárt (az ördög asztalát1) 
a legszentebb áldozathoz mint oltárt használja, miként 
azt m á r az újszövetségi áldozat természete is tiltja, 
így kell ér tenünk a szent í róknak2 Celsus v á d j á r a : 
«cur nullás aras habent» adott igenlő feleletét : olyan 
értelemben, mint a pogány oltárok, nekünk nincse-
nek oltáraink. Hanem ők beszélnek asztalról és 
áldozati helyről.3 Asztalról, ha az áldozatot mint 
Krisztus testének és vérének vételét je lzik; áldozati 
helyről, ha magáról az áldozati cselekményről szóla-
nak. Ennek az asztalnak azután az első keresztények 
finom érzékével a szent, a királyi, a lelki mellék-
nevet adják. Latin atyák használják az altare, alta-
r ium 4 megnevezést is, de általánosabb a Memoria 
és Confessio jelzés, a mennyiben t. i. az oltárok 
rendszerint martirsirok fölött épültek. (Memoria 
S. Cypriani szent Ágostonnál.) 

A mi oltárunk tehát nem agyondíszített kőhal-
maz, hanem asztal, az Úr asztala. 

Az ember mint érzéki lény rá van utalva, hogy 
benső érzelemvilágának különös jelek és cselekmé-
nyek út ján adjon kifejezést. 

A teremtő szellem feladata tehát, hogy a keresz-
tény kultusz mélységeit megfelelő felfogásban külső-
leg is dokumentál ja . így keletkeznek az első keresz-
tény templomok, melyekben az oltár a középpont. 
A bazilikához apsist épít a keresztény művészet, hol 
a püspök a presbyterektől körülvéve, Istennek az 
áldozatot bemutat ja . Ha tehát az oltárépítés törvé-
nyeit meg akar juk ismerni, nem kerülhet jük el az 
első keresztény bazilikákat, hol az oltár természet-
szerűleg dominál ta a helyzetet. 

Kutatásaim során nagy érdeklődéssel figyeltem, 
hogyan tolakodik a díszítő rész (a másodrangú 
tényezők sorozata) a lényeges rész, az asztal rovására 
mindinkább előtérbe. Pedig a díszítés törvénye az, 
hogy a lényeges rész tar talmát hangsúlyozza, élénkeb-
ben szemeink elé állítsa ; az emberi gyarlóságnak 
következetes tévedése pedig az, hogy a tetszetős kör-
nyezetet a lényeges részek rovására rendesen agyonfej-
leszti. Hogy egy közelálló példával illusztráljam ezen 
állításomat, vegyük csak a miseruhát. Az az annyira 
érthetlen kereszt a pap hátán nem más, mint a régi 
aesthetikus miseruha-vállakról lefutó szalag díszítésé-
nek elstilizálása. így történt az oltárnál is, azzal a 
különbséggel, hogy itt m á r li turgikus okok is mű-
ködtek közre némely változások előidézésében. 

1 1. Cor. 10, 21. 
2 Arnobius: Contra Gentes 1. VI., Origenes : Contra Cel-

sum 1. VIII., Lactantius : Div. inst. 1. IV. 
3 Ignatius : Epistola ad Ephesios. 
4 Ab altitudine quasi alta ara nominatur (Origenes : 

Sacr. Ethyus 1. XV. c. 4.) 



28. szárn. RELIGIO 571 

Hogy az oltárépítés különböző változásait köny-
nyebben áttekinthessük, há rom korszakot fogunk 
megjelölni. Az első korszak a IX. századig tart és 
nevezhetjük a természetes oltár korának. A második 
korszakban (a XIV.—XV. századig) a reliquiák kité-
tele s a keresztnek fölállítása az oltárra lényeges 
változások okozói. A harmadik korszak (napjainkig 
terjed) a felső építmények túlzott fejlesztésének a 
kora ; az oltárasztal az építményben elveszti je lentő-
ségét. 

Ï. k o r s z a k . 

Az első ismert oltár, mely már meglehetős i ro-
dalmat teremtett, az a fából készült oltár, melyen 
szent Péter Pudens szenátor házában misézett.1 Ez 
egy egyszerű, hordozható asztallap volt. Hogy ezen 
értékes emlék mai napig is fennmaradt (az archeolo-
gusok szerint Róma egyik templomában ezüst oltárba 
foglalva, ma is miséznek rajta), azt annak köszön-
hetjük, hogy a ka takombákban az üldözések idején 
ilyen hordozható asztallapokat használtak oltár gya-
nánt. Valószinű, hogy a többi apostolok is hasonló 
asztalokon miséztek, melyeket profán célra többé nem 
volt szabad használni. 

Mikor azután az Egyház állami tényező lett, 
jogokkal és vagyonnal ellátva, akkor mindjár t föl-
merül egy érdekes újítás, a reliquia az oltárban vagy 
oltár alatt. Természetes magyarázatul szolgálhat, hogy 
a katakomba-istentiszteletnél az áldozat helyéül ren-
desen a nagyobb sírüregeket használták, hol vagy a 
szarkofágra, vagy a sír elé állították a szent asztalt. 
A márt í r sír ján mutatták be a legszentebb áldozatot 
és ez egy finom lélektannal biró jelenség volt. Mert 
az Úr így a szent vér tanúk közelségében közvetlen 
érintkezésben volt a küzdő és a diadalmas egyház-
zal : amaz imádkozott, ezek közbenjártak, az Úr pedig 
adta megerősítő kegyelmét. Innen van az a szép 
kánoni imádság, a Communicantes, melyben az Úr-
felmutatás előtt az első századok apostoli és római 
mart i r ja i mint díszőrség vonulnak föl a legszentebb 
pillanathoz. így látta azt m á r szent János a Titkos 
Jelenésekben2 : «láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, 
kik az isteni ige miatt és állhatatos tanúskodásukért 
megölettek.» A közfelfogásra nézve igen jellemző, 
hogy ezen korban a reliquiák természetes helyzetét 
az «oltár alatt» mint szentesített szokást vehetjük fel. 

Ezen szokásból azután csakhamar liturgiái elő-
írás lett, hogy szentmise csak martirsirok fölött 
végezhető. Az első rendeletet állítólag Félix pápa3 

(269—274-ig) adta ki. Közelebbi jogi bizonyítékunk 
erre nincs: ez sem teljesen megbízható. Hanem van 
egy konkrét bizonyíték, s ez szent Ambrus (f 397) 
milánói püspök egy levele.4 A szent püspök írja e 

1 Arringhi : Roma subterranea Tom. II. lib. 4. fol. 374. 
2 Apoc. 6, 9. 
3 Schmid : Liturgik. 534. old. 
4 Ep. ad Marcellinam. 

levélben, hogy hívei fölszólították, hogy helyezzen el 
az oltárokban ereklyéket, mint az a római baziliká-
ban szokás. A II. niceai zsinat (787-ben) idején pedig 
m á r kiforrott liturgia van az ereklye elhelyezésére 
vonatkozólag. Luttor Ferenc dr. 

B e r l i n . Hamis vád a kath. egyház ellen Portugáliára 
való tekintettel. — A mióta a portugáli forradalom ki- . . , 
tört, a királyi család elűzve s nap-nap után üldözés ® 
folyik a kath. egyház ellen, a szabadelvű sajtóban, leg- krónik, 
hangosabban abban, melyet a szabadkőművesség vezet, 
nem lehet egyebet hallani, mint azt, hogy mindennek 
oka a kath egyház, mert Portugáliában eddig klerika-
lizmus vagyis a katholikus egyház uralkodott. Ennél 
vakmerőbb hazugságot keveset sikerült a szabadelvű 
sajtónak az ú. n. közvéleménybe becsempészni. S ha 
ezt szó nélkül hagyjuk, hallgatásunkkal részesei leszünk 
a legvakmerőbb történethamisításnak. így gondolkodott 
egy tekintélyes történetíró, a ki az itteni «Germania»-
nak a következő történeti visszapillantást küldte be : 

A mióta Sebastiano José de Carvalho e Mello, a 
későbbi Pombal marquis, I. József király alatt hata-
lomra jutott, tehát 1750 óta, a kath. egyház Portugá-
liában csaknem szakadatlanul üldöztetést volt kény-
telen szenvedni, a mely időközönkint valóban igen 
kegyetlen volt. A hadjárat az egyház ellen Pombal 
«Relazao abbreviada» cimű hazug vádiratával indult 
meg a paraguayi Jézus-társaságiak ellen. Azzal vádolta 
Pombal a jezsuitákat, hogy ők az indiánokat a spanyolok 
és portugálok ellen lázadásra izgatták föl. Hogy ez 
hazugság, Soutliey protestáns angol történetiró, «History 
of Brezil» cimű munkájának harmadik kötetében, óriás 
forrásanyag alapján, hitelesen megállapította. És maga 
Alfréd Zimmermann, a ki ugyancsak nem jezsuita-barát, 
«Die Kolonialpolitik Portugals und Spaniens» cimű 
munkájában, a 383. lapon, kénytelen a J.-t. atyákat 
a vád alól fölmenteni. 

De a többi híresztelés is, melyet Pombal p. a 
jezsuiták Délamerikai állítólagos gazdagságáról (hogy 
ellenségeik hírvágyát ingerelje), valamint arról terjesz-
tett, hogy ők a benszülötteket elnyomták, a történeti 
kritika előtt hazugságoknak bizonyultak. Tanukul erre 
nemcsak Southeyt idézhetjük, hanem Moussyt, Genelint 
és Alexander Humboldtot is (Reise durch Aequinoctial-
gegenden des neuen Kontinents, III. 221 s köv.); Ban-
croft is kénytelen volt (History of the United States, 
III., 782, 797.) a jezsuita atyáknak nagy elismerést 
szavazni. 

Pombal tehát a 150 év óta tartó gyalázatos kultúr-
harcot (lucus a non lucendo) hazugsággal volt kény-
telen kezdeni és ugyanily szellemben folytatták azt 
azóta a szabadelvű nemzedékek. Az 1759. évi január 
19-iki és szept. 3-iki kir. rendeletek kimondták, hogy 
a jezsuitákat el kell fogni s javaikat zár alá kell vetni. 
A rendtagok egy részét a mindenható miniszter sötét 
börtönökbe záratta, a többieket minden ellátás nélkül 
átszállíttatta a pápai állam tengerpartjára. Igazi «szabad-
elvű» és modern «humánus» eljárás, melyhez egy to-
vábbi csatlakozott, az, hogy a rend javait az állam, 
mint bitang jószágot, magának lefoglalta. 

Ezután a sor a többi világi és szerzetes papságra 
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került. Százan és százan ok és bizonyíték nélkül kerül-
tek börtönbe ; magát a coimbriai püspököt huzamosabb 
ideig tartották fogva, mert híveit a francia encyklo-
pedisták könyveinek olvasásától óvta : ez a tette elég 
volt Pombalnak, hogy ellene pört indítson. 1760-ban 
a pápai nuntiust a «rex fidelissimus», a mindenható 
marquis unszolására, az országból kiutasította. 1761-ben 
a diktátor, ki az Inquisitio lörvényszékébe is saját 
eszközeit helyezte be, Malagridát, az elaggott és börtön-
büntetés következtében elméjében meggyengült J.-t. atyát 
máglyán elégette. Igazi « szabadelvű» eljárás, melyhez 
napjainkban egészen méltóan csatlakozott az, hogy ö 
excellentiája, Braga elnök úr testőr banditái védtelen 
apácákat sebesítettek meg. 

Mária Franciska királynő alatt, ki Pombal 27 évre 
terjedt rémuralma után 1777-ben jutott trónra, a viszo-
nyok javulni látszottak; ámde ez a királyné megtébo-
lyodott és fia János király kénytelen volt a sebeket, 
melyeket Pombal az egyházon ütött, begyógyítani. VII. 
Pius 1805-ben a legkomolyabb tiltakozást volt kénytelen 
nyilvánítani a regens és a kormány egyházellenes maga-
tartása ellen. 

Csak mikor Napoleon az országot elfoglalta, kezdtek 
a viszonyok javulni ; és ez 1820-ig, János alatt is tartott. 
Hanem ebben az esztendőben forradalom tört ki ; a 
királyt trónjától megfosztották és száműzték s az or-
szágra fölerőszakolt alkotmány az egyház elleni ellen-
ségeskedésben megtett mindent, a mit csak tehetett. 
János, hogy a trónra visszakerülhessen, elismerte ezt 
az alkotmányt és így egész haláláig, 1826-ig, az egyház 
ellenségei kényök-kedvök szerint zsarnokoskodhattak. 

Pombal óta tehát 1826-ig Portugália csaknem szaka-
datlanul vallásellenes szellem uralma alatt volt. 

Dom Miguel rövid uralkodásával természetesen 
ebben változás állt be ; a Jézus-társaságiak visszatérhettek 
hazájukba. De ez a jobb idő nem sokáig tartott ; meri 
a mint Dom Miguelt 1831-ben elűzték, Dom Pedro 
első cselekedeteinek egyike az volt, hogy a jezsuitákat 
újból száműzték. Ez a király továbbá megszüntette 
(bizonyos egyházi ügyekben) a nuntiatura ítélkezését és 
a bíboros pronuntiust kiűzte Portugáliából ; kijelentette 
továbbá, hogy Róma részéről betöltött hét püspökség és 
prelatura megüresült, melyeket azután ő kánonellenesen 
helytartók által kormányoztatott. 

Ekkor a nagy üldözés és a nagy fosztogatás egész 
féktelenül megindult : több püspököt és sok szerzetest 
bebörtönöztek, és, a mint Neher mondja, velük ember-
telenül bántak. Papnak a kormány engedelme nélkül 
nem volt szabad szentségeket kiszolgáltatni. (Mekkora 
szabadelvüség !) Valamennyi egyházi patronátust be-
szüntették. Valamennyi javadalom adományozását a 
kormány magának tartolta fönn ; és ez az egyházi java-
dalmakat, ha csak szerét tehette, szabadkőművesekkel 
töltötte be. (Neher megállapította, hogy Lissabon 36 
plébániája közül 34-ben még 1842-ben is szabadkőműves 
plébános működött.) Megszüntelték továbbá azt a kevés 
kolostort is, melyeket Dom Miguel engedett megnyitni. 
Első fogás volt az újoncok szétkergetése, azután 1834-
ben minden férfikolostort, minden hospiciumot, minden 
collegiumot eltöröltek. A kormány a jogtalanságot azzal 
tetézte, hogy az otthonukból kiűzött szerzetesektől a 
nekik megígért évdijat megtagadta. Ismét, nemde igazán 

«szabadelvű» és modern «humánus» eljárás ! 1836-ban 
a sor az apáca-kolostorokra került. Azokat is eltörölték 
mind. (Igazán, irigylendő «klerikális» uralom !) 

Az idő óta csakugyan minden kolostori élet tilalom 
alatt volt, és csak az utóbbi húsz év alatt következett 
be nem hivatalosan (oíliziell), hanem csak félhivatalosan 
(offiziös) néhány zárda megnyitására engedelem. Ime 
így fest a zárdáktól «kiszipolyozott», a szerzetesektől 
«elbutított», Portugália — valóság szerint ! Történeti 
valóság szerint ebben az országban korlátlanul szabad-
elvűek és szabadkőművesek uralkodtak és hogyha a 
nép ott hátra maradt a kuliurában, akkor ennek az 
uralkodó urak az okai és nem a papság. 

De menjünk tovább! Csak 1840-ben, Mária királynő 
uralkodása alatt, nyilt meg Rómával a diplomáciai 
összeköttetés. 1842-ben Capaccini rendkívüli internuntius 
közbejöltével Concordatum jött létre, de azt sose hir-
dették ki. «Teljes megegyezésre jutni egyház és állam 
nem tudott, mert a szabadkőművesség nem engedte; 
legalább is a Concordalumol nem lehetett kihirdetni» 
mondja Neher. 

A püspöki székek betöltése miatt, már előzetesen, 
XVI. Gergelynek kemény harca volt a kormánnyal. 
A gyengelelkű lissaboni biboros-patriarkát ugyanis a 
kormány a kánonellenesen kinevezett püspökök föl-
szentelésére kényszerítette. 1833. szept. 30-án és 1834. 
aug. 1-én mondott allocutióiban tiltakozott ez ellen a 
pápa és kemény egyházi büntetéssel fenyegetett. Dacára 
ennek, a püspöki székek betöltése 1842-ben sem nyert vég-
leges rendbehozást ; mert midőn IX. Pius 1860-ban a portu-
gáli püspököket ad limina rendelte, a kormány az utazást 
megtiltotta. És a portugáli püspökök engedelmeskedtek. 
(Ez is «klerikális» uralom?!) 1862. júl. 13-án ennél-
fogva IX. Pius levelet írt a püspököknek és őket bűnös 
gyengeségökért, a kormánytól való félelmökért, tétovázá-
sukért és éberségük hiányáért keményen megdorgálta. 
Csak a legutóbbi évtizedben (XIII. Leo alatt) mutat-
kozott némi javulás a viszonyokban, de «ullramontán 
uralomról» szó sem lehetett egy olyan országban, a hol 
száz éven messze túl az egyház a leggonoszabb és 
legkegyetlenebb üldöztetést szenvedte. Portugáliában 
«ultramontán» minisztérium sohse volt ; mert ott a 
konzervativek is a szabadelvűek értelmében nem voltak 
«ultramontánok» (vagyis az egyháznak hű fiai). 

Csakis most, a két legutóbbi esztendőben, midőn 
a szabadkőművesség a maga teljes hivatalos apparátu-
sával (offiziell) izgatolt a katholikusok ellen, kezdett 
egy katholikus szociális párt alakulni. De ez az ala-
kulás a kezdet nehézségein még nem esett túl. 

Védtelen szerzetesnőket engednek meggyalázni, 
megsebesíteni és katonai kórházba cipeltetni részeg 
matrózoktól és mindezek tetejébe, az országból kiutasí-
tani ; minden pap halálos veszedelemben forog a csőcse-
lék fenyegetése miatt; a templomokat be kell zárni; 
Jézus társaságának tagjait vasra verve viszik végig az 
utcákon a durva csőcselék nagy örömére. És ezt ott, 
abban az országban teszik, mely igazán «klerikális» 
uralomtól, a mint láttuk, nem szenvedett semmit, ellen-
ben annál többet szenvedett szabadelvű uralom alatt. 
Páholy és izgágaság ülik diadalukat Portugáliában, 
és az ő «kulturá»-jok páratlan brutalitásokban leli 
kedvét. 
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A szabadelvűség pedig az egész világon tapsol nekik 
és hazugságot hazugságra halmoz újságaiban az ő 
tiszteletükre. Ezekkel a hazugságokkal, rágalmakkal és 
koholmányokkal szembeszállni kötelessége minden becsü-
letes embernek. Vajha sokan ébredjenek tudatára ennek 
a kötelességnek ! —y —la. 

A magyar irodalom tör téne te olvasókönyvvel. 
Irta Prónai Antal dr. kegyesrendi tanár. Budapest. Szent-
István-Társulat kiadása, 1910. 

Ferenczy Jákó, Szülik József, legutóbb Bartha József 
kisérletei után a legújabb katholikus irodalomtörténet 
fekszik előttünk, mely nemzeti irodalmunk történetét a 
középiskolai irodalomtörténeti oklatás első szakasza szá-
mára, tehát Kisfaludy Károlyig dolgozta föl. Szerzőjé-
nek filologiai munkássága eddig is számottevő, a mi 
azonban jó tankönyvi ró vá teszi, elsősorban előadásának 
világos könnyedsége, kellemes egyszerűsége. A Beöthy-
Váczi kézikönyvek fölött ez az előnye jósol hosszú éle-
tet Prónai könyvének. 

Ez a könyv határozottan annak az irodalomtörté-
neti iránynak a sikerült terméke, melynek inaugurálója 
a magyar filológiában Riedl Frigyes. Nem is mondha-
tunk mi nagyobb dicséretet, mintha azt mondjuk: ilyen 
irodalomtörténetet írt volna Riedl, ha ő volna a szerzője. 
Persze az egyéni tudományos meggyőződés halárain 
belül, a mi Prónaiból épen nem hiányzik. A történelmi 
és tudományos irodalomnak olvasmányokban való be-
mutatását mellőzi Prónai, de annál nagyobb gondot 
fordít az irodalmi irányok teljes bemutatására. Azok a 
müvek, melyek kijelölt házi olvasmányok, nem szemel-
vényekben, hanem ismertetésekben jelennek meg s ez 
ismertetések mintegy útmutatások arra nézve, hogyan 
kell és honnan kell azokat elolvasni. 

Vitára adhat alkalmat ez a metódus, de annyi bizo-
nyos, hogy végre valahára be kellett vonni az iskolai 
oktatás körébe a házi olvasmányokat, a mik az eddigi 
kézikönyvek beosztása mellett pictus masculusi kerék-
kötők voltak. Kazinczy, Kölcsey, Kisfaludy Sándornak 
a németes iskola névvel való illetése tudományos szem-
pontból csak részben megokolt s tán némi zavarra 
adhat alkalmat, noha a mit ez a cím mond, más cím 
alatt ugyanazt mondják a többi kézikönyvek is. 

Hamarjában nem tudnánk iskolai könyvet említeni, 
mely a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit ebhez 
hasonló elevenséggel használná föl. A Mátyás király 
megválasztásáról szóló ének, Tinódi életrajza stb. részek-
ben a mai kézikönyvek szinte elmaradottak Prónai 
mellett. Mintaszerűek a közölt vagy citált olvasmányok 
magyarázatai, a mihez szerző saját, a középiskolai tanuló 
értelmi skálájához hangolt szavaival beszél, a mi sok-
kal hasznosabb, mint egyes szaktudósok akadémikus 
értekezéseinek nehezen emészthető, az eddigi gyakorlat-
ban oldalakra menő, de a tankönyvi rónak mindenesetre 
kényelmes kiirása, idézgetése. 

A könyv katholikus szelleme markáns, de irány-
zata disztingváltan ízléses és a tudományos valósággal 
egyező. A katholicizmus és a régi magyar irodalom 
szoros kapcsolatánál fogva a középiskolában kevés tárgyat 
használhatunk föl a valláserkölcsi és világnézletes okta-
tás érdekében annyi haszonnal, mint épen a katholi-

cizmus kulturhatásál kidomborító régi magyar irodalmat 
s ennek az oktatásnak Prónai könyve kitűnő eszköze 
leend, noha tendenciája annyira decens és igazságos, 
hogy akár egy protestáns gimnáziumban is használhat-
ják. (No, no! Szerk.) 

A katholikus tankönyvíró finoman és új meglátás-
sal mutatkozik Pázmány, de kivált Faludi tárgyalásá-
nál, kinek prózaírói működését eddig jobbára esztetice 
és ülologice tárgyalták, állandóan megfeledkezve arról, 
hogy az tulajdonképen a «fölvilágosodás» vallásellenes 
irányának ellensúlyozója volt. 

E sorok irója visszaemlékezik arra, hogy közép-
iskolai tanuló korában miként használták egyik kath. 
szerző történelmi tankönyvét. Mikor a püspök vagy a 
főigazgató látogatott, az előírt katholikus könyv szerint, 
máskor azonban Varga Ottó szerint haladtak. (Furcsa 
tanítás ! Szerk.) A Prónai könyve nem fog így járni. 

Szász Béla. 
* 

P á r h u z a m o k a keresz t énység és más vallá-
sok között . Irta Zubriczky Aladár dr. egyetemi tanár. 
Budapest, 1910. 83 1. 

Krisztus je lenléte az Oltár iszentségben. Irta 
Schütz Antal dr. kegyesrendi tanár. Budapest, 1910. 68 1. 

A Szent-István-Társulat apologetikai füzeteinek két 
ujabb példánya a négy közül, melyek most az őszön 
jelentek meg. 

Zubriczky dr. műve a vallástörténet terén mozog s 
vizsgálat alá veszi azokat a módokat, hogyan akarják 
némelyek a korabeli vallások elemeiből megfejteni a 
kereszténység eredetét. Tárgya nem valamely egyes ilyen 
régi vallás összehasonlítása a kereszténységgel, vagy 
valamely tudósnak részleges állásfoglalása, inkább csak 
általánosságban mutatja be az ilyen összehasonlítások 
hibáit a kérdés egész területén. «A jelen füzet a vallás-
történetnek hibás összehasonlításai tekintetében kíván 
csak némi útbaigazítással szolgálni, tehát tisztán a mód-
szerre szorítkozik» — jelöli meg ő maga tárgyát. 

A tétel általánossága mellett is azonban egész kis 
mozaik a mű, összeállítva az enemü összehasonlítások-
ban elkövetett hibák egész sorozatából, melyek a mint 
egyrészt a szerző nagy olvasottságáról, úgy másrészt a 
mellett is tanúskodnak, hogy a tudomány a keresztény-
ség egyszerű természetes fejlődését eddig bebizonyítani 
nem tudta. 

Végül foglalkozik ama kölcsönzések természetével 
és jelentőségével, melyek a kereszténység részéről tény-
leg történtek, a nélkül, hogy természetfeletti eredetének 
bármi tekintetben is rovására volnának. 

A szakember élvezettel olvassa végig a müvet, a 
laikusban azonban több előismeretet és tájékozottságot 
tételez föl a megszokottnál. 

Schütz művét a Oltáriszentségről pedig azon gon-
dolattal vesszük a kezünkbe: vájjon mit mondhat erről 
a tárgyról, a mivel fölkölti az olvasó érdeklődését? Kel-
lemesen csalódunk, olvasva a könyvet. A mint már 
Zubriczkynál, úgy Schütznél is új gondolatokat s új (Öl-
dolgozást találunk ; európai szélességű irodalmi látókört, 
mely nem azzal untat, a mit már régen hallottunk, 
hanem az új kutatások eredményeit leszűrve s a hit-
igazság megerősítésére egybegyűjtve tárja elénk. 

Erre a két könyvre úgy mutatok rá, mint annak 
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nyilvánvaló jelére, hová emelkedett theológusaink tudása 
csak a 20—30 év előttihez hasonlítva? Nagyot haladtunk, 
a külföldi tudománnyal lépést tartunk. 

Ha nagy szakértői ügyesség nyilatkozik abban, a 
hogy Schütz Krisztus valóságos jelenlétét mint theológus 
tárgyalja, úgy még kiválóbb az utolsó részben (49. 1.), 
az Oltáriszentség bölcseleti megvilágításában ; itt elemé-
ben van. Itt tudása és előadói ügyessége vetekednek 
egymással, a művelt ember hitében megerősödve teszi 
le a könyvet kezéből. 

Dogmatörténeti részében is jól beszél ; talán azt 
lehet itt megjegyezni, hogy szent Pál korinthi levelében 
«az Oltáriszentség ünneplésével kapcsolatos liturgikus 
lakomák»-at az ujabb kutatás mintha megingatta volna 
(Baumgartner: Euch, und Agape 1909.) s mintha a 
Didachéről (44. 1.) többet is lehetne mondani Bauschen 
rövid megállapításánál. De ezek itt nem lényeges kér-
dések. A mű jó és szép. 

Ha mindjárt a mi nagyközönségünk talán nincs is 
még teljesen berendezve az ilyen művek olvasására, 
örülni lehet megjelenésüknek, mert kétségtelen tanúi a 
mi nagy tudományos haladásunknak. Dudek. 

* 

Aquinói szent Tamás politikája. Bölcsészet-
doktori értekezés. Irta Fülöp Kálmán. Kolozsvár, 1909. 
8°. 53 1. 

II. A második fejezet az állam eredetéről szól. Hogyan 
keletkezett az emberi társadalom? E fontos kérdésre 
nem nyerünk sz. Tamás politikájában oly kimerítő fele-
letet, mint napjaink társadalombölcseletében. Szentünk 
A r i s t o t e l e s t a n á v a l (áv8-pumo; (póaet Çffiov ítoXraxóv P o l . I. 1.) 
a társadalom-alkotás alapmotívumát nem a 9-éaig-ben, a 
társadalmi szerződésben, hanem bölcseletének immanens 
célszerűségi jellegéhez hiven az ember eredeti társas 
ösztönében találja. Naturale autem est homini ut sit 
animal sociale et polilicum — ismétli a Stagyrita mély-
értelmű egyszerű szavait s csupán a sociale jelzőt csa-
tolja a politicumhoz, a mi korántsem pleonasmus, 
mint szerzőnk hitte («társas és társadalmi hivatású 
lény»), se nem célzás a középkor corporativ mozgal-
maira (Bluntschli), hanem a polgári s politikai társa-
dalom (állam) közti különbséget akarja jelezni (V. ö. 
Grotius, Althusius). A bizonyítékok, melyeket sz. Tamás 
az ember eredeti társas volta mellett felhoz, az emberi 
lélekből vannak merítve. Már Aristoteles a legnagyobb 
jelentőséget tulajdonított ezek között a nyelvnek, mely-
nek szükségét Rousseau az «état de nature non sociale»-
ban megmagyarázni nem tudja. Sajnos, szerzőnk nem 
hangsúlyozza kellően sz. Tamásnak a nyelv létezéséből 
vett argumentumait. A társaságban élő embernek veze-
tésre van szüksége, folytatja az angyali Doctor, mert 
«a hol sok ember él együtt s mindenki csak azt keresi, 
a mi hajlamainak megfelel, a tömeg szétbomlik». A vis 
regitiva communis szükségét a De reg. princ. bevezető 
fejezeteiben tárgyalja; bizonyítékai a finalitas elvén 
alapulnak. 

A kormányzó hatalom eredetének fontos kérdését 
szerzőnk nem tárgyalja, pedig sz. Tamásnak erre vonat-
kozó tana a középkor politikai ideájának legjellemzőbb 
kifejezője. Csupán mellesleg jegyzi meg (26. old.) : «Sz. 
Tamás a királyi hatalmat Istentől származtatja s úgy 
gondolkozik, hogy a politikai hatalom és annak birtok-

lása az emberi jogból ered ugyan, de az emberi jog a 
természellől származik. . . A királyi hatalom tehát 
Istentől ered, de választása a nép kezében van». Esze-
rint sz. Tamásnak az uralom eredéről való nézete szo-
ros volna Bellarminéval és Suarezéval, a kik azt tartják, 
hogy a hatalom első alanya az egész társadalom, követ-
kezéskép az uralkodói tekintély közvetve Istentől, közvet-
lenül pedig a néptől ered. Felhozzák (Costa-Rossetti. 
Jéret, Vareilles-Sommieres) ennek bizonyítására S. Th-
két helyét: la 2ae qu. 90. a. 3), la 2ae qu. 97. a. 3. ad 3. 
és a De reg. princ. I. cap. 6. Szerzőnk is bizonyára 
ezekre építi imént idézett állítását. Ha azonban figyel-
mesebben elolvassuk ezeket, a két utolsó helyet nem 
találjuk döntő fontosságúnak a Bellarmin-Suarez-féle 
tannal való egyezés hypothesise mellett ; e két helyen 
ugyanis felvett, lehetséges esetről van szó,1 s belőlük 
csupán annyit lehet következtetni, hogy a tekintélynek 
a nép által való választása egyike a hatalom törvényes 
eredési módjainak. A la 2ae qu. 90. art. 3., a melyben 
látszólag legtöbb vis probandi van s a melyet szer-
zőnk is felhoz (26. 1.), így hangzik : «Ordinäre autem 
aliquid in bonum commune, est vei totius multitudinis, 
vei alicuius gerentis vicem totius multitudinis». Ebből 
már most azt kell következtetnünk, hogy a multitudinis 
vicem gerens hatalmát a néptől kapja? Nem. Ez annyi 
volna, mint azt állítani, hogy a népnek még akkor is 
megvan a választási képessége, ha a maga kormány-
zására képtelen. A vicem gerere kifejezésnek más értelme 
is lehet. Kétfélekép képviselhet valaki egy társadalmat, 
mondja Caietanus, az angyali Doctornak legéleseszűbb 
kommentátora: vagy mi vél tekintélyétattól kapta, vagy 
mivel a társadalom összpontosul s magasabb meg-
személyesítését leli abban, a ki feje akár természettől 
fogva, mint a családnak az atya, akár isteni rendelés 
folytán, mint az egyháznak a pápa. De honnan van 
mindkét esetben tekintélye és hatalma? A másokon 
való uralkodás jogát az egyéni tulajdonságok absolut 
kiválóságára alapítja sz. Tamás; a souverainitas tehát a 
virtus politica-t illeti meg.2 Ha a polgárok egyenlők (mert 
Szentünk megengedi a szolgai állapot törvényszerű-
ségét !), akkor a legfőbb hatalom a népé, de csak akkor, 
ha erényes és az ész szavára könnyen hajt. Az olyan 
néptől azonban, a mely nem fogékony az erényességre, 
sz. Tamás absolute megvonja a souverainitast. Szer-
zőnk azt a látszólagos ellenmondást, a mely a hatalom 
isteni eredete s empirikus föltételektől való függése közt 
van, nem tudja eloszlatni ezzel a homályos felelettel: 
«A kérdést könnyen megfejthetjük, ha tekintetbe vesszük, 
hogy a király és az alattvalók «szent nép és királyi 
papság», az apostol szavai szerint. így érthetjük, hogy 
bár Istentől ered az uralkodói jog — az alattvalók 
választják az uralkodót, résztvehetnek a kormányzás-
ban, s a fejedelem, mint a tömeg képviselője (vicem 
gerens) uralkodhatik.» (261.) Mi azt hisszük, hogy midőn 
a sz. Doctor sz. Pálnak non est potestas nisi a Deo elvét 
kommentálja (Comment, in ep. S. Pauli ad Rom. c. 

1 Multitudo, in qua consuetudo introducitur, daplicis condi-
cionis esse potest : si enim sit l i b e r a . . . si vero non habeat liberam 
potestatem etc. (S. Th. la 2ae qu. 97. a. 3.) 

2 Melius est principari quod melius est et studiosius (Comm. 
Polit. Arist. libr. III. lect. 8.) Naturale est quod deficiens suppo-
natur perfecto in unoquoque genere. (ibid. lib. VII. lect. 2.) 
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XIII.) a hatalmat in abstracto, mint intézményt érti 
s korántsem azt akarja mondani, hogy minden hata-
lom (in concreto) az által, hogy létezik, egyszersmind 
törvényes hatalom. Ezt a szerintünk fontos megkülön-
böztetést szerzőnk nem látta ; csak így érthető hogy (a 27 
oldalon) ezt mondja : «XIII. Leo az uralkodói jogot 
egyedül és teljesen Istentől származtatja s a nép rész-
vételét az uralomban kárhoztatja». A nagy pápa Diu-
turnum illud s különösen Immortale Dei enciklikájá-
ban csupán azt tanítja, hogy a hatalom mint intézmény 
természetes és isteni, nem pedig önkényes emberi alko-
tás ; a kérdés második része (azaz a hatalom formája 
és alanya) bölcseleti kérdés, a melyben mindenkinek 
szabad vizsgálódás van hagyva. 

A kérdés fontossága kívánta, hogy ennél a pontnál 
hosszasabban időztünk. Ugyanezzel a megkülönbözte-
téssel nem lett volna nehéz a szerzőnek a harmadik 
fejezetben tárgyalt kormányformák tanánál áthidalni azt 
a távolságot, a mely szent Tamásnak a monarchia 
iránti rokonszenve s a vegj'es kormányformának a 
Summa Theol.-ban (la 2ae qu. 105.) olvasható magasz-
talása közt van. Az, hogy Szentünk a vegyes kormány-
formát illetőleg «Cicero elméletéhez csatlakozik, a ki 
szintén a vegyes kormányforma hive volt» (23 old.), 
már azért sem valószinű, inert Cicero a patriarchális 
örökösödési monarchiának hive, míg a De reg. princ. 
a királyválasztást föltételezi. Még Aristoteles, a kiben a 
priori kellene keresnünk szent Tamás nézeteinek for-
rását, sem sugalmazta a vegyes kormányforma eszméjét, 
hanem nézetünk szerint Mózes és az Ószövetségi Szent-
írás. A zsidók alkotmánya vonásról-vonásra megegyezik 
szent Tamás ideáljával (la 2ae qu. 105. art. 1. ad 2.), 
a mely nem egy különös, tudományosan meghatároz-
ható kormányforma, hanem az egyszerű alakok empi-
rikus megegyeztetése. Szent Tamás, épúgy mint a Stagy-
rita, határozottan állítja, hogy a három typus közül 
egyik sem a piori és absolute legjobb és legigazsá-
gosabb, hanem csak relative, azaz annyiban, a mennyiben 
mindegyik az állam céljának megvalósítására alkalmas. 
Szerzőnk téved, midőn azt mondja : «A. Tamás nem 
három igazságos és jogos kormátiyformát állít föl, 
hanem csak egyet — a királyságot (monarchiát)». (23 1.) 
Az «Egyház és állam» cimű fejezetben szerzőnk élesen 
elitéli Szentünknek az egyházi hatalomnak a világi 
hatalom fölötti elsőségét hirdető tanítását, mert «az 
egyháznak felekezetnélküli alapokon kell fölépülnie» 
(30. 1, s itt Kunfi Zs. tekintélyére hivatkozik !), a melyben 
«a polgár vallása csupán egyházi szempontból számít» ; 
«ez azonban ideális állapot, mert a vallás ma még nem 
magánügy (u. o.). Itt mindenesetre jogos kívánságunk, 
hogy szerzőnknek az egész fejezetben mérsékeltebb 
hangon kellett volna beszélni s a sok kritizáló meg-
jegyzés helyett tüzetesebben kellett volna kifejteni az 
angyali Doctornak az egész középkorra jellemző fölfogását. 

A jogos és jogtalan uralom, Béke és háború, Szent 
Tamás és a zsarnok-gyilkosság c. fejezetek csak lazán 
függnek össze Szentünk politikai nézeteivel, különösen 
az utolsó oly jelentéktelen kérdés, hogy kár volt neki 
ez értekezés szűk keretében annyi helyet szentelni. Kü-
lönben is semmi újat nem mond és a sok idézett forrás-
munka dacára nem ad többet Gonzaleznél (Tanulmányok 
III. k.). Az utolsó fejezet (A theokratia. A pápai hatalom 

föltétlen elsősége) szintén nem ment az elfogultsághoz 
sokszor nagyon közelálló félreértésektől. Hogy többet 
ne említsünk, nem áll, hogy szent Tamás a pápai ha-
talom olyan föltétlen elsőségét tanította volna, mint 
szerzőnk itt előadja, hiszen Szentünk igen gyakran lénye-
gesen kiemeli, hogy az egyházi és pápai hatalom első-
sége in spiritualibus van s alárendelésről csak a finis 
ultimusra vonatkozólag van szó;a szent Tamás hirdette 
theokratia tehát részleges és indirekt. 

Bár szent Tamás politikai nézetei nem eredetisé-
güknél fogva jelentőségesek, mégis igen tanulságosak s 
gyakran hü képet nyújtanak a középkor politikai föl-
fogásáról is. Erdeméül tekintjük a buzgó szerzőnek, hogy 
érdeklődését a nagy bölcselő ezen tanai l'elé fordította s 
szívesen elismerjük jóakaratát, a kérdés iránti szere-
tetét s a tények igaz megítélésére irányuló nemes törek-
vését. Tóth Ferenc. 

JÇépek a katholikus irodalom közelebbi huszon-
ötéves múltjából. (vi.) 

Foglaljunk tért a maggar szépirodalomban. Egyik 
legtekintélyesebb szatmári ügyvéd úr volt szíves 
csekélységemet megtisztelni és nekem a következő 
kijelentést t enni : 

— Uram, véletlenül a kezembe akadt «Az Isten 
nem halt meg» cimű regénye. Kíváncsiságból olvasni 
kezdtem. Aztán egy szuszra végigolvastam. Utánam 
hasonlókép cselekedett leányom. Aztán a feleségem. 
Most kézről-kézre jár . Nem hittem, hogy kath. pap-
nak így lehet és szabad írnia. Most már azt m o n -
dom, hogy a kinek tehetsége és kedve is van önök 
közt, írjon. így kell írni. 

Bocsásson meg ügyvéd úr, hogy szavait szó-
szerint citálom. 

Nem reklám mián teszem I 
Nevezett regényem ugyanis az utolsó szálig 

már régen elfogyott. Egyetlen példánnyal sem ren-
delkezem. És bocsássanak meg az én mélyen tisztelt 
jóakaróim, a kik ezeket az intim közléseket ma jd 
hiúságos dicsekvéseknek veszik és reám helyezik 
nyelvük kalapácsát. 

De az én szándékom tiszta. Az én célom csak 
az, hogy ezekkel a közlésekkel bebizonyítsam, hogy 
igenis : 

1. Nekünk van és még inkább lesz irodalmi 
színvonalon álló, a közönségtől szívesen élvezhető — 
úgynevezett — vallásos magyar szépirodalmunk. Nem 
az enyém, de van másoknak, talán sokkal jobb, 
hivatottabb irodalma. Mondjuk szépirodalma. 

Csak az a baj, hogy a nagy, általános közönség 
nem ismeri. Félreismeri. És azt hiszi, hogy azok 
bizony valami szentkönyvek. Nem ér tünk a kol-
portáláshoz. És bűnös közönnyel nézzük hosszú időn 
át, hogy mások foglalnak el minden tért. Minden 
társulatot, kiadót. Az egész könyvpiacot. 

2. Nekünk tért kell foglalnunk a legelőkelőbb 
könyvtárakban, családokban, egyesületekben is. El 
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kell foglalnunk a kölcsönkönyvtárakat is. El kell 
jönni áz időnek, mikor a színpadra is feljutunk. 

3. És ezen «nekünk» szón nemcsak a papi 
Írókat értem én. Hanem azokat a világi Írókat is, 
kiknek az Isten a talentum mellett megadta a mi 
eszméinkért való lelkesedést is. 

Iszen — úgymond egy érdemes világi iró — 
az öregebbek őrzik már a nemzeti eszmét is a 
maga tisztességében. Mit szóljak az erkölcsről, melyet 
modern iróink egyenesen nyugdíjba küldöttek. 

Ne csak jelszó legyen tehát a mai térfoglalásunk. 
Gyakorlat. Erő. Valóság. 

Nem ábránd ez ! Nem a messze hegyeken 
lobogó pásztortüzek, melyeket csak a távolból szem-
lélhetünk. 

Mondom, ismételve mondom, hogy nem azok. 
Itt vannak például az én szerény színműveim. 
Nagyon bosszantott engem, hogy a magyar-

országi legényegyesületi, meg a szakszervezeti szín-
padokon is vagy káros értékű magyar, vagy holmi 
szentimentális fordított színdarabot játszanak. A ma-
gyar léleknek nem ilyen kell. A magyar ifjúság 
tüzes, mint az ébredő Nap. És még mindig idealista 
is. De az életet, a való életet, az ő életét szereti. 
Azért lelkesedik. Eh ! Megpróbálkozom. í r tam tehát 
egynéhány színdarabot. Vissza a műhelybe! Éliás 
mester. A stiglincek. A perlekedők stb. Siker siker 
után. A püspököm, Meszlényi maga kezdte a falat 
rengető tapsokat. Örült, nevetett. A könnye csordult. 
A közönség valósággal tombolt. A színészek is meg-
szerették a sikert. És elvitték darabja imat a városi 
nag}7 színpadra. És ott is megállotta a helyét. Az 
országban 50—60 helyen játszották. Még cucilisták is. 
Ma is keresik. De — bár két kiadást értek — szálig 
elfogyott. Ma már új idők, új eszmék jár ják. Ujakat 
kellene írnom. Mikor? 20—25 tanóra mellett ez 
lehetetlen. 

Akartam írni, lehetetlennek látszik. 
Mert dolgozom raj tuk, 'iszen ma jd kihúznak értük 

a legényegyesületi emberek. Lehetetlennek látszik, 
mondom, 'iszen viruló őszt élek, akár a legszebb, 
legcsudásabb szeptember. Az érlelő, a gyümölccsel 
teljes, mosolygó szeptember. Lelkem megtelt eszmék-
kel, meg is érlelődtek pompásan. Csak nincs időm 
őket leszedni, elraktározni és értékesíteni. És mikor 
ar ra gondolok, hogy azok ott asznak el életem fáján, 
szedetlenül, felhasználatlanul sorvadnak, pusztulnak: 
megrezeg bennem egy-egy fájdalmas hang, mint 
végig-végigsuhan a szeptember mosolygásán egy-
egy próbálkozó, keményebb, a szél útját kémlelő 
légáram. És az a hú r beleszól vágyódásomba. Mert, 
hej . . . cserebogár, sárga cserebogár . . . az idő már 
nagyon eljár. 

De aztán új ra dolgozom. És vigasztal az i f jú-
ság. Az új generáció. Mert nagyon szeretem ám az 
ifjúságot. Szinte lesem egy-egy i í júnak beköszönté-
sét a mi — most m á r — kiszélesedett i rodalmunk 

berkeibe. És úgy lecsendesít, boldogít a tudat, ha 
ma jd az én kezemből kihull a toll : felveszik a fiatalok. 
Őket m á r egy nagy, hatalmas közönség várja. Hogy 
jobban, ál talánosabban megismerhesse, élvezhesse. 
If jú barátaim, bizony foglaljatok is jogosan meg-
illető részt a magyar szép i roda lomban . . . 

Mert h e j . . . cserebogár, sárga cserebogár, m o n d d 
meg nek i ink . . . mikor lesz nyár. Bodnár Gáspár. 

Zs. E s z t e r g o m . 1910-re rendben van. 
Gy. P é c s . 1910-re szól. 
L. P á p a . Csak ne legyen hosszú és jól érlelje meg az 

adatokat. Ma a kutatás helyessége iránt nagy igényeket 
támasztunk. 

V. N a g y v á r a d . Ertjük a «Tiszántúl» ujabb panaszát 
<>a püspökség betöltésének halogatása» miatt. Több beteg 
püspök után most még harmadfél évi üresedés olyan egy 
egyházmegyére, mint a magára hagyatott kertnek helyzete 
kertész nélkül. Annak a püspökségnek baja, a mi rendszerint 
a jobban dotált s patronusok kezében lévő p lébániáknak. . . 
tudjuk, hogy mi. Nálunk baj, ha valamely intézményünk 
szegény s baj az is, ha gazdag, minden baj, annyira meg-
szoktuk a személyek érdekeit elébe tenni az ügyek érdekei-
nek. Hej, hová lettél te régi szép mondás : salus reipublicae 
suprema lex esto ! 

G. B u d a p e s t . Nagyon kívánatos lenne, ha szociális 
mozgalmaink vezetői ott kint a falvakban s itt a fővárosban 
egyről ne feledkeznének meg soha : a hidegvérről s az angol 
flegmáról, a mi kellő mederben tudja tartani az ilyen moz-
galmakat. Tanítsanak, szervezzenek, építsenek, szóval vigyék 
előbbre a népet a tudásban, a szolidságban, a saját bajainak 
az orvoslásában, a heccelődésnek legkisebb közbekeverése 
nélkül. Mindenfelé farkasszemmel néznek egymásra az embe-
rek, a felekezetek, a társulatok, a nemzetiségek, sőt a kisebb 
közületeknek a tagjai is. Elijesztő az az izgatottság, a szere-
tetlenség, sőt gyűlölet, mely szerte fogva tartja az embereket. 
Hát legalább azok, a kikhez a mi számunk fér, ne folyton 
harcolni, ne folyton mást támadni akarjanak, hanem nyu-
godtan dolgozzanak a saját ügyeikben. Tanítókra, nevelőkre, 
vezetőkre s mindenfölött kitartó, okos és higgadt vezér-
emberekre van a nagy tömegeknek szüksége, különben 
mindnyájunk kárára minden lángba borul s olyankor leg-
többet szenvednek — a becsületes emberek. 
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Szempontok a mai pantheismus étiologiájához. 
Ha az igazságról szavazás döntene, a mai pan-

theismusnak igen jó kilátásai volnának. 
Nem mintha épen nagy tömegeket tudna mozgó-

sítani. Igaz ugyan, hogy az emberek nagy száma a 
keresztény kulturterületen is úgy viselkedik, mintha 
nem volna meggyőződve egy a természet és törté-
nelem fölött szuverén hatalommal rendelkező és min-
dent a legszentebb szempontok szerint megítélő Isten 
világkormányzásáról. Nagyon sokan engedik át ma-
gukat több-kevesebb szenvedőlegességgel annak a 
mérhetet len medrű és látszat szerint föltartóztatha-
tatlan árnak, mely születés, kivirágzás és elvirágzás 
hul lámaiba belesodor természetet és embert, egyede-
ket és társadalmakat, személyeket és nemzeteket, 
a mely szeszélyek és ötletek, gerjedelmek és szen-
vedelmek alakjában minden egyes emberbe bele-
fogódzik és érezteti vele hatalmát. E mellett aztán 
még mindig ju t hely bizonyos érzelgős ellágyulásnak, 
elmosódott jellegű ábrándozásnak, elméleti eszmény-
tiszteletnek, halhatatlansági reménynek s több effélé-
nek, a mit kis jóakarat tal lehet vallásosságnak nevezni. 

Egyszóval gyakorló pantheista ma elég szép 
számmal akad a műveltebbek közt. De ezúttal nem 
ezekről van szó. 

A pantheismus egyelőre nem vágyik tömegered-
ményekre, térítésekre és nagyszabású intézményekre; 
még nem akar nemzetek nevelője és nemzedékek 
hódítója lenni. Ma még elsősorban mint lét-magya-
rázó elmélet kíván elismerést. Abban a meggőződés-
ban él, hogy a tapasztalati világ megértését sürgető 
szellemi tevékenység összes szálai egy ideális moniz-
mus csomópontja felé tar tanak ; minden bölcselkedés 
koronája és ennélfogva a választottak vallása a pan-
theismus. A döntő szavazásnál e szerint csak a hiva-
tásos gondolkodók, a szakbölcselők jöhetnek számba. 

Ilyen beállítás mellett a pantheismusnak ma meg-
döbbentően jó chance-ai vannak. Paulsen ki meri jelen-
teni, hogy az emberi gondolkodás fejlődése ü tban van 
az ideális monizmus felé.1 Paulsen ezen nyilatkozat 
csillagzata alatt egy «ma m á r nem szokatlan» eljárás-

i Einleitung in die Philosophie. 15. kiad. (1906.) 291. lap. 

sal a maga ál láspontjának vindikálja a bölcselet törté-
nelem legkiválóbbjait s nevezetesen rámutat , hogy Kant 
óta minden valamire való bölcselő és költő pantheista 
volt. Fichte, Schelling, Hegel, Fechner, Lotze, Spencer, 
Goethe, Lessing, Herder joggal szerepel az ő sereg-
szemléjén. Odajegyezhetné melléjük Schopenhauer, 
Har tmann, Wundt , Spicker s mások nevét. Melléjük 
sorakoznak az ú. n. szabad protestáns theologiai i rány 
leghíresebbjei Harnackkal az élükön. Nem is szólva 
neves természettudósokról, kik mellesleg bölcselked-
nek is, vagy legalább a világnézet legfőbb kérdései-
ben határozott állást foglalnak. Tudjuk, mennyi a 
monista épen ezeknek a köre iben; már most, a kik 
közülük nem materialisták — ezeknek száma pedig 
határozottan apadóban van — és ideálisabb elemeket 
is engednek meg a világképben, mind pantheista 
számba mennek. Ezen tekintélyes tanító pantheis-
musnak a szellemileg érdekelt körökben megfelel egy 
szépszámú tanulósereg, akadémiai műveltségüek és 
dilettánsok egyaránt. Theozofisták és okkultisták ebbe 
a táborba tartoznak. 

Már most katholikus igazság, melynek a vatikáni 
zsinat (s. 3. cp. 2. és az ehhez tartozó c. 1.) ünnepélyes 
kifejezést ad : Az egy igaz Isten, a mi Urunk és Te-
remtőnk az ő műveiből a merő ész világánál biz-
tosan megismerhető. Másrészről itt van a fönt jelzett 
tény : A mai pantheismus magáénak vallhatja a merő 
ész világának legnevesebb képviselőit a XIX. század-
b a n ; sőt Paulsen nem átallja kimondani, hogy a 
bölcseletnek a XVI. században történt önállósulása 
után a monotheismust csak oly bölcselők vallották, 
kik határozott tekintettel voltak az egyháznak, illetve 
a kinyilatkoztatásnak álláspontjára, mint Descartes, 
Leibniz, Locke. 

E jelenség a katholikus gondolkodót hatalmasan 
sürgeti, hogy az egy igaz Istent bizonyító érveket 
egyre alaposabban dolgozza ki és teljes hatékony-
sággal emelje érvényre, de egyúttal új föladat elé 
áll í t ja: Ha az egy igaz Isten léte világít, mint az égő 
nap, miért zárkózik el ma annyi jeles elme fény-
özöne elől? Ha a logikai módszerek és szempontok 
szerint dolgozó elmének tehetségében van rátalálni 
az egy igaz Istenre, miért nem talált rá annyi kiváló 
gondolkodó ? 
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Első tekintetre talán úgy tetszik, hogy ez a kérdés 
a meddő spekuláció területére visz vagy legalább 
nem sok hasznot igér a gyakorlati hitéletnek. 

Ez azonban csak látszat. A kinyilatkoztatott igaz-
ságok ellen rendszerezett és heves harc, melyet a 
szociáldemokrácia képvisel, egyelőre mindenesetre 
főként támadásokba fekteti erejét s a rombolás és 
tagadás jegyében foly; főgondja a régi hitnek kigyö-
kerezése és intézményeinek megdöntése. De előbb 
vagy utóbb mélyebben látó vezérei rá jönnek, hogy 
hit kell az embernek ; arra is csakhamar ráakadnak, 
hogy itt a szociáldemokráciának mai eschatologiája 
nem elég. Ma még terjesztik a Hackel-Bölsche-féle 
materialista monizmust. De nem kell valami külö-
nösen mély lélekismeret annak megállapítására, hogy 
a material izmus sem az elméket, sem a sziveket nem 
tudja ál landóan kielégíteni, különösen midőn a mű-
vészi vagy kedélyi műveltség elemei és igényei egyre 
ál talánosabbakká válnak és mikor a szellemnek, a 
gondolatnak felsőbbséges ereje a technikai téren is 
folyton nyilvánvalóbbá válik. Tartósabb hatásra tehát 
csak oly világnézet tarthat igényt, mely számol a 
történet és élet ideális elemeivel. Az ilyen szellemi 
igényeket kielégíteni, de a material izmus hódító erői-
ből a monista alapgondolatot megtartani és a régi 
dogmatikával és lehetőleg a régi, abszolút kövelelésű 
erkölccsel is gyökeresen szakítani — erre vállalkoz-
hatik az ideális monismus, vagyis a pantheismus. 

Különben minek a kétes jövő árnyaival kerge-
tőzni? Tény, hogy a pantheismus épen a mélyebb 
szellemi igényű, de a kinyilatkoztatástól elfordult 
lelkeknél ma nagy mértékben hódít és theosofismus, 
neobuddhismus stb. a lakjában új világvallássá akar 
lenni. Az emberiség theophorosának kell tudni értel-
mezni az idők jelét, és gondolkodóinak nem szabad 
kicsinyelni egy szempontot sem, mely tisztább látásra 
segíthet és az apostolságban akár érvet szolgáltatni, akár 
akadályt elhárítani képes. A katholikus keresztény-
ség mindenesetre a teljes élet kialakítására és vezetésére 
van hivatva és nem érheti be elméleti harcokkal ; de a 
gyakorlatnak csak az elméleti tisztalátás és minden 
jogos tudományos igényt kielégítő meggyőződés mu-
tathat helyes utat és biztosíthat tartós s termékeny 
sikert. Mellesleg megjegyezve, ez adja részben ma-
gyarázatát azon ma sokaknál megütközést keltő 
ténynek, hogy az egyház az ő tagjainak nyilvános 
hitbeli eltévelyedéseivel szemben sokkal szigorúbb, 
mint erkölcsi magatar tásuk iránt. Egyébként «gut 
das eine tun, das andere nicht lassen» : Elméletnek 
és gyakorlatnak, hitnek és erkölcsnek, tekintélynek és 
szabadságnak teljes összhangja — ez a katholikus 
eszmény. 

A jelen elmélődés néhány szempontot akar meg-
jelölni, melyek befolytak és befolynak a pantheis-
musnak modern térfoglalásába. E szempontok, úgy 
tetszik, megvilágítják e kérdést : Vájjon a pantheis-
mus logikai, azaz szigorúan tudományos kiválóságá-

nak köszönheti-e diadalai t ; és mai »^terjedtségéből 
és hódításaiból szabad-e következtetni , hogy nagyobb 
igazságsúty, több szigorúan t u d o m á n y o s mozzanat 
van benne, mint a monotheismusbam, melyet a vati-
káni zsinat képvisel ? 

* / / 
Az elmélés föltételezi a pantheismusnak és mo-

notheismusnak, mint tudományos 1. Mcseleti állás-
pontoknak szabatos ismeretét. A következő rövid tájé-
koztatás tehát nem szól azon olvasóknak, kik eléggé 
beavatottaknak tudják magukat. 

A kinyilatkoztatott vallásnak alaptétele : Van 
mélyes Isten. E tétel tar ta lma szabatosan így fejez-
hető ki : Az abszolút való, ha magában tekintjük, mi-
voltára nézve tökéletes gondolat, vagyis minden 
igazságnak teljes tudója és tökéletes akarat, vagyis 
minden értéknek és minden valósító tetterőnek teljes 
birtoklója. Létezésére n ízve : Saját magát, mint a 
tökéletes igazságot és szentséget teljes öntudattal és 
magabirással átfogja, következéskép a teljes értelem és 
szentség, igazság és érték, gondolat és erő magabíró, 
önhata lmú konkrét egysége (actus purus). 

Ha a világhoz való viszonyában tekint jük: Föl-
tétlen, szabad elhatározással teremtette a világot, azaz 
örök gondolatában meghatározta annak mivoltát és 
örök elhatározásával annak létet adott. Ennélfogva 
a világ egyrészt teljesen Isten gondolata és szándéka 
szerint van berendezve és mindenestül az ő valósító 
tevékenységének köszönheti létét; másrészt Isten a 
világot ideális vonatkozásaiban és reális valóságá-
ban teljesen ha ta lmában tartja, de nem kény vagy 
szeszély szerint, mer t hatalma azonos bölcsességével. 
Tehát Isten egészen más, mint a világ ; különbözik tőle, 
mint az alkotó az ő művétől és összehasonlíthatat-
lanul fölötte áll, mint a magától-való a mástól-való 
fölött. Isten és a világ közé nem lehet H—jelet tenni ; 
Isten és a világ közé, vagy akár az Istenség léttar-
ta lmának egy része és a világ közé nem lehet azo-
nossági jelet sem tenni. Ez az Isten transzcenden-
ciája. De a világ mégis az Isten műve, tartalmi és 
törvényszerű vonatkozásai az Isten gondolata, léte-
zése pedig az Isten akaratának ténye, következéskép 
a világ az Istenben van, nem mint mivoltának egy 
része, hanem mint gondolata és tette; a gondolat s 
tett ugyanis a gondoló és tevékeny szellemben benne 
van. Azért az Isten mérhetetlenül fölötte áll ugyan 
a világnak, de a legmélyebben, legbensőbben át jár ja 
azt minden vonatkozásában és valóságában. Ez az 
Isten immanenciája . A Szentháromság az Isten abszo-
lutságának nem tagadása vagy akár csak lefokozása ; 
hanem ellenkezőleg személyességének legélesebb kife-
jezése és természetfölötti biztosítéka. 

Minden pantheismus sarktétele: Van magától 
való lény, ens realissimum et perfectissimum és ez 
egészben vagy részben a világgal azonos. A világ 
két nagy szempontot tüntet föl : Az egyik a termé-
szet, a másik a történelem; azért az egy-mindennek 
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két sajátsága van : a külsőség, vagyis a kiterjedés, a 
természet, — és a bensőség, avagy a gondolat, a tör-
ténelem (Spinoza). A tapasztalat önálló valókat állít 
elénk a természetben (anyagi egyedek, esetleg atomok) 
épúgy, mint a történelemben (egyéniségek, személyek). 
Ezek azonban csak látszólag önálló egyedek, sznb-
stanciák; valójában az egy-mindennek mozzanatai, 
összességük adja az abszolút valót, a mely ennél-
fogva bíjával van a magabirás s öntudat ama reális 
középpontiságának, melynek személyesség a neve. 
A mi közelebbről az általunk megismerhető világnak 
ezen abszolút lényhez való viszonyát illeti, az alap-
tétel következetes végiggondolása csak egy lehető-
séget hágy: Isten és a világ közé a kétoldalú teljes 
azonosság jegyét kell tenni : A világ mozzanatainak 
összessége kiteszi az abszolút lényt, és az abszolút 
lényben semmi sincs, a mi a világnak valami moz-
zanataként nem nyilvánulna. 

Itt tehát az immanencia teljes azonosságba vész, 
a transzcendencia pedig értelmét veszti. A mai pan-
theismus mindazáltal szívesen beszél t ranszcenden-
ciáról. Ez a pantheismus alapgondolatának sérelme 
nélkül csak úgy lehetséges, ha a transzcendencia 
hozzánk, a mi megismerő tevékenységünkhöz van 
mérve : Isten a minden vagyis a világ ; de ez a minden 
nem jutot t még egészen a mi ismeretünkre, talán 
ismerő alanynak soha nem is jut. 

Az abszolút valónak tökéletes valónak kell lennie. 
A világ pedig nyilván számos ponton tökéletlen. Ezt 
a kézzelfogható ellenmondást a pantheismus vagy 
úgy oldja föl, hogy a világ tökéletlenségét tagadja, 
illetve a tökéletesről és tökéletlenről alkotott emberi 
fogalmak önkényességében találja a tökéletlenségek 
megállapításának okát (ez Spinoza álláspontja); vagy 
pedig azt gondolja, hogy a teljes tökéletesség egy 
végtelen fejlődés során valósul. Az utóbbi az evolú-
ciós pantheismus, a XIX. századi ideális monizmus 
alaptípusa. 

I. 

A monotheism us a keresztény kulturterületen ma jd 
másfélezer esztendeig háborítat lan egyeduradalomnak 
örvendett és ma is a pozitív, egyházi kereszténység 
hitvallásának főtétele. A pantheismus tehát mint 
tagadás, mint az uralkodó szellemi iránnyal szakító, 
vele ujjat huzó állásfoglalás jelen meg. Pantheistává 
lenni a történetileg adott helyzetnél fogva nem egy-
szerű hozzászegődés egy bölcseleti világnézethez, 
hanem egyúttal tiltakozás egy tekintélyes testület-
nek hivatalos tanítása ellen és hadiizenés ezen tekin-
tély minden szószólójának; tehát független, önálló 
gondolkodás jelének látszik és küzdelmet ígér valló-
jának. Ebben adva van az első szempont a mai 
pantheismus étiológiájához. 

1. Tudva van, hogy az egy igaz Isten tétele, mely 
a kinyilatkoztatásnak sarkpont ja és égi eredetének 
jegye, az első keresztény századokban a szellemi küz-

delmek homlokterében áll. Keresztény hitvédők és 
pogány bölcselők azzal a mélységes lelkülettel, oda-
adással és szenvedéllyel tárgyalják, melyet csak az 
alapvető életkérdések váltanak ki. A küzdelmek után 
jöttek a csöndes birtoklás századai, a mikor egész 
nemzedékek a keresztény hagyománynak gazdag 
leltárát s vele az egy Isten hitét is abban a meggyő-
ződésben vették át, hogy e hagyomány az alapban 
és az egyes tételekben komolyan ki nem kezdhető ; 
ha itt valaki tagad, vagy épen komolyan kétkedik, 
nem logikai, illetve tudományos indítékoknak hódol, 
hanem vakmerő és gonosz lelkület sugallatának en-
ged. A skolasztika ugyan hűségesen fölvetette a Sum-
mákban a kérdést, illetve kétséget: Yidetur, quod 
Deus non sít; de mindenki tudta, hogy ez nem megy 
komolyan, hogy a fölállításhoz fűződő elmélések 
sohasem vezethetnek arra a következtetésre: Ergo 
non est Deus. A viták és tagadások hajtóerejét nem 
igazi élet-ellentétek adták, hanem csak iskolai szem-
pontok. Ez alatt az egyház emlőjén nagyra nőttek a 
germán-román népek és jött a reneszánsz. Ekkor 
erőt vett a szellemeken egy indulat, melyet Daudet 
oly kiválóan jellemez a Seguin úr kecskéjéről írt 
novellájában. A szellemekbe befészkelődött az ön-
állósulás és szabadság féktelen vágya. Csábították a 
messzi, sejtelmesen integető hegyek; egy szép napon 
aztán otthagyták a régi biztos hajlékot és rohantak 
a meredek sziklákon kapaszkodni, szédületes sza-
kadékokon átugratni és szembeszállni az ordas 
farkassal. 

Nem j á r n á ezen jelenség fölött in globo pálcát 
törni. Tagadhatatlan, hogy az igazságnak életté kell 
válnia ; a lélek összes tevékenységeivel kell azt meg-
ragadni és áthatolni, nemcsak az emlékezetbe elrak-
tározni ; az igazság elsajátítása nem merőben befo-
gadó tevékenység, hanem öntevékenység is. Aztán 
meg az igazságnak az elmékben idők haladtával ki 
kell fejtenie teljes tar ta lmát ; azért folyton új és új 
szempontokat, bizonyságokat, alkalmazásokat és kö-
vetkeztetéseket kell keresni. Végezetül pedig az igaz-
ságnak szilárddá kell válnia ; azzá pedig csak a 
krit ika tüzében edződik, a nehézségeknek benső gyö-
keres legyőzése á l ta l ; csak így lehet megfelelni az 
apostol követelésének, hogy ne legyünk többet habozó 
kisdedek, ide s tova hányva az impresszionista 
tudományok minden szelétől. 

Ezen szempontok érvényesítése adja meg minden 
tudományos törekvésnek és mozgalomnak sikerét, 
különösen az utóbbi időkben. A katholikus tudós is 
bátran magáévá teheti két kikötéssel: Régi problé-
mák új átdolgozása ne ejtsen sérelmet a történeti 
folytonosságon és biztosítson szabadságot a mult ér-
tékes elemeinek átvitelére; másodszor ne kívánják 
a természetfölötti hitnek tényleges levetkezését. Az 
előbbi magától értetődik, és csak szellemi forradal-
márok t i l takozhatnak ellene; az utóbbi mindenesetre 
tartalmaz egy lélektani problémát, de nem érinti a 
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logikai szabadságot. Ha a meggyőződés, különösen a 
világnézeti meggyőződés a problémák elfogulatlan 
vizsgálatának út jában volna, akkor ez egyáltalán 
lehetetlen lenne; mert nincs tudós, kinek lelkében 
dogmák, m á r akár pozitiv, akár negativ értelemben, 
nem élnének. 

A kereszténységben a hagyományos tanító tekin-
tély és a szabad kutatás helyes arányát biztosítja a 
személyes tanító bölcsességnek és a személyes kez-
deményező szabadszerető elmélyedésnek, az Igének 
és a Léleknek dogmatikai viszonya. A tekintélynek 
és a szabadságnak elve nem egymástól idegen két 
elv, hanem a legbensőbb egységben összeforrott élet. 
Az Egyháznak, mely lélekben és igazságban imádja 
az Istent, híven az örök eszmény nyomán kell járnia. 
A gyakorlatban ez mindenesetre nehéz és a s z ^ a d o k 
során történtek kilendülések. De tisztán áll az elv, 
a tekintélynek és szabadságnak tökéletes összhangja — 
alapvetően a Szentháromságban, utánozva a hívők-
ben, és ehhez az elvhez igazodik a tanító és a tanuló 
egyház. Schütz Antal dr. 

Hofbauer sz. Ideiemen Mária hitvalló élete 
főbb vonásaiban feltüntetve. (xvn.) 

Mit mívelt szentünk az újszövetségi isteni pap-
ság1 embereket üdvözítő hármas főfő foglalkozásának 
harmadik szinterén, a gyóntatószékben ? Hogyan tel-
jesítette ott magasabb, apostoli, reformátor küldeté-
sé t? Hogyan hajtotta ott végre a katholikus hitéletnek 
a jozefinisztikus dermettségből való újjászülesztését? 

Ez Hofbauer szent Kelemen atya köztevékeny-
ségének föltüntetésére nézve a harmadik alapvető 
kérdés. 

Habár a gyóntatószék nem oly nyilvános hely, 
mint akár az oltár, akár a templomi szószék, a hol 
mindenki mindent láthat, illetve meghalhat, szóval 
mindenről tudomást szerezhet; habár továbbá a 
katholikus egyház gyóntatószékében történő dolgokra 
az ott honos csenden felül még a mélységes mély 
gyónási szent titoktartás leple is r áboru l : mégis 
találunk Hofbauer Kelemen atya gyóntató tevékeny-
ségének jellemzésére az ő élete folyásával kapcso-
latban annyi tényt, gyónási titok alá nem eső nyi-
latkozatot és visszaemlékezést, hogy azokat össze-
gezve egészen hű képet alkothatunk magunknak 
szentünkről, mint gyóntató atyáról, vagyis mint a 
lelkek orvosáról, azoknak — jól értsük meg! — új 
életrekeltőjéről és boldogítójáról. 

Itt valóban lehetetlenség a lélek és a test orvosa 
közt fenforgó óriás különbségről meg nem emlékezni 

1 A világtörténelem csak két isteni rendeltségű papságot 
ismer : az ószövetségi zsidó papságot Krisztusig ; ő tőle szár-
mazólag az igazi, vagyis az egyházi rend szentségébe föl-
emelt keresztény papságot és nem az «úgynevezett»-et is. 
A mi papság e kettőn kivül a világon van, puszta emberi 
alkotás, csak ú, n, papság. 

annál is inkább, mert már, ime, külön is fölhívtuk 
rá a figyelmet. Tehát hadd lássuk azt a különbséget 
tüzetesen ! 

A test orvosa éltet; de csakis abban az értelem-
ben, hogy föntartani, védeni, edzeni, erősíteni igyek-
szik a gondjára bizott test életerejét. 0 életet nem 
adhat. Ellenben a lélek orvosa, a gyóntató lelkiatya, 
igaz, hogy élő vagyis halálos bűnben el nem halt 
lelkekben is végez gyógyító, tisztító, erősítő áldásos 
műveleteket ; azonban az ő főfő foglalkozása mégis — 
igazán elmondhatni , hogy — csodák csodája! az ő 
főfő foglalkozása holt, halálos bűnben meghalt lel-
keknek az örök boldogságra képesítő természet-
fölötti életet visszaadni, szóval a halálos bűnben el-
merül t s abban megfulladt lelkeket újból életre kel-
teni.1 A lelki orvos, a gyóntató atya valóban új életet 
ad, ú j ra és ú j ra és százszor is újra, új életre támaszt-
hat, nem a maga emberi erejéből, hanem Krisztus-
nak, az Isten Fiának fölhatalmazásánál fogva, a mely 
így szól: «Vegyétek a Szentlelket! A kiknek meg-
bocsátjátok bűneiket, megbocsáttatnak nekik, és a 
kiknek megtartjátok, megvannak tartva».2 

Sajátságos dolog! A mire a bűnös emberiségnek 
éppen legnagyobb szüksége van, éppen azt hanyagolta 
el a jozefinisztikus «császári-királyi vallásosság» leg-
jobban : a penitenciatartás szentségét, annak buzgó 
kiszolgáltatását. Szentünk megfordított i rányban jár t 
el. A legszükségesebb szentségre a legnagyobb gon-
dot fordította.3 

Testi életéből is, azt mondhatni , legtöbbet áldo-
zott arra a célra, hogy a penitenciatartás szentségé-
nek kiszolgáltatásában lábrakapott jozefinisztikus 
visszásságot — a legszükségesebbnek legnagyobb 
elhanyagoltságát — megszüntesse, gyökerestől kiirtsa. 
Ülő életéből kifolyólag ugyanis kínos folyó arany-
eret kapott, úgy, hogy néha az utcán is vérnyomok 
maradtak utána, utóbb pedig, bár állni is alig tudott 
az irtózatos fájdalomtól, mégis beült a gyóntató-
székbe, csak hogy lelki gyermekeit megnyugtassa.4 Mi-

1 Hofbauer atya mondása a bűnösök új életrekelté-
séről : «Die Bekehrung eines groszen Sünders ist ein grösze-
res Wunder als die Wiedererweckung eines Toten». Inner-
kofler, 466. 1. 

a Szent János ev. 20 ; 22, 23. 
3 A halálos bűnbe esett keresztény emberre nézve a 

legjótékonyabb szent keresztség sem használna semmit, sőt 
csakis külön vád címéül szolgálna Isten előtt, a penitencia-
tartás szentségének segítsége nélkül. A többi szentségekben 
pedig penitencia előrebocsátása nélkül halálos bűnben lévő 
ember nem is részesülhet üdvösen, csak szentségtörés, vagyis 
ujabb szörnyű bün árán. Ez okon s ebben az értelemben 
mondjuk a bűnbánat, illetve bűnbocsánat szentségét — leg-
szükségesebb szentségnek. 

4 Halálát is ez a fajta betegség okozta. Orvosolta pedig 
őt egyik tanítványa, dr. Emmanuel Veitli, a ki akkor már pap 
volt, «der beste Arzt, den damals Wien besasz». Ez a követ-
kező diagnózist állította ki szentünk életvégi testi állapotáról : 
«Den ganzen Winter (1820) hatte er an heftigen Blutungen des 
Intestinus rectus zu leiden, ohne sich dabei zu schonen. 
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vei p e d i g s z e n t ü n k , a m i n t m á r l á t tuk , m é g evés k ö z b e n 
is j á r n i - k e l n i s zoko t t és n e m ül t le, b á t r a n azt l ehe t 
m o n d a n i , hogy t e s t é n e k s o r v a s z t ó b a j á t , a m e l y v é g r e 
h a l á l b a r á n t o t t a őt m a g á v a l és azt, h o g y a h á t a 
u t ó b b egészen m e g g ö r b ü l t , a g y ó n t a t ó s z é k b e n sze-
rezte . 1 It t ü l t ő egész p a p i é l e t én át l e g t ö b b e t s e g y -
f o l y t á b a n l e g h u z a m o s a b b a n . Volt idő, m i u t á n a l e lk i -
igazga tóságo t az a p á c á k n á l e l fogad ta , j ó d a r a b i g , 
h o g y m i v e l a g y ó n t a t ó s z o b a r á c s á h o z a z á r d a el-
f e l ede t t széket adn i , s z e n t ü n k p u s z t a f ö l d ö n k u p o -
r o g v a ha l l ga t t a végig az a p á c á k g y ó n á s á t . É s ő e r r ő l 
ö n m e g t a g a d á s b ó l egy szót se szólt s e n k i n e k . Az ily 
és h a s o n l ó k ö r ü l m é n y e k k é z z e l f o g h a t ó a n b i z o n y í t j á k 
t ehá t azt, h o g y s z e n t ü n k m i l y á l d o z a t o s g o n d o t s 
m e k k o r a apos to l i m u n k á t f o r d í t o t t a p e n i t e n c i a t a r t á s 
s z e n t s é g é n e k l e lk i i smere t e s , buzgó , f á r a d h a t a t l a n k i -
s zo lgá l á sá r a . S az o k o k a t — s z e n t ü n k szent é r z é -
kenységé t m i n d e n n e l s z e m b e n , a m i b ű n , és m á s o k é n á l 
s o k k a l v i l á g o s a b b l á t á sá t az ü d v ö s s é g r e szükséges 
d o l g o k k ö r é b e n i s m e r v e — t a l án n e m is s zükséges 
itt t o v á b b fe j tege tn i . 2 

Zweimal hatte er so heftiges Fieber, dasz der Puls in einer 
Minute 150-mal schlug. In dem Fieber redete er manchmal 
irre», stb Innerkofler, 789., 790. 1. Egy alkalommal el is ájult 
a gyóntatószékben ; de akkor a vérveszteség érvágás követ-
keztében állt be, mert a kötés levált. 

1 El lehet mondani szentünkről, hogy ő az oltár és az 
evangéliumi szószék ügyét verítékével, a gyóntatószékét ezen-
felül vérével is öntözte. 

2 A keresztény hitélet fölvilágosító s éltető napfényének 
világából kizökkent ember nehezen, vagy nem is érti meg 
például azt, a mit föntebb hallottunk arról, hogy Rauscher 
bibornok, ifjú jogász korában, Hofbauer szent Kelemen atya 
lelki vezetése alatt mindennap szentáldozáshoz s eleinte leg-
alább, bizonyára mindennap szentgyónáshoz is járult. Mi ér-
telme lehet vájjon a mindennapi gyónásnak és áldozásnak ? Az 
egyiknek épen úgy, mint a másiknak, könnyű okát adni, csak 
ismerni kell jól a két szentség természetét. Az Oltáriszent-
ség mindennapi lelki eledelünk, szellemi táplálékunk. Nos, ha 
testünknek a mindennapi eledel adja meg a természetes 
táplálkozást : a léleknek hónapokig, sőt évekig való ltoplal-
tatása vájjon megfelel-e az Oltáriszentség, mint mindennapi 
lelki eledel, magasztos rendeltetésének ? A mi a gyakori, 
esetleg a mindennapi szentgyónást, azaz lelki megtisztulást 
illeti : hát vájjon testi jólétére ügyelő művelt ember nem 
mindennap mosakodik-e legalább egyszer? Es nem moso-
gatja-e minden okos ember kezeit fertőző betegségek idején 
nem egyszer s nem kétszer, hanem számtalanszor? És rendes 
háztartásban vájjon nem szellőztetik, nem takarítják, nem 
tisztogatják-e ki mindennap a lakást, hogy tiszta, fertőző 
csiráktól mentes s a mennyire csak lehetséges, élenyes legyen 
a levegő a test számára ? Nos, vonjuk meg a párhuzamot ! Lelki 
tisztaságára jóizlésű embernek bizonyára nem illik kevésbbé 
kényesnek lenni, mint testének tisztaságára. Erre a halálos bűn 
gyilkos mérge ellen a szentgyónás Kr. U. rendelése szerint 
mellőzhetetlenül szükséges, a bocsánatos bűnök mindennapi, 
esetleg fertőzővé válható pora ellen — kimondhatatlanul hasz-
nos. A mai fejlett higiéna, testi egészséggondozás mellett elég 
legyen további példának okáért csak magára az insolatio 
(napkúra, naphigiéna) elméletére és gyakorlatára hivatkozni. 
Nos, a mindennapi szentgyónás, illetve szentáldozás igazán 
nem egyéb, mint lelki insolatio, vagyis lelkünknek Isten 
fény- és hősugaraival való mindennapi kitisztítása, fölmele-

És így a szen t g y ó n á s n a k s z e n t ü n k r é s z é r ő l h o -
zot t n a g y á l d o z a t t é n y é r ő l á t t é r h e t ü n k a « h o g y a n » ? 
k é r d é s é r e . 

M i n d e n e k e l ő t t egy elvi k i j e l en t é sé t s z e n t ü n k n e k 
kel l itt l eszögezni . Miko r v a l a k i s z ó b a h o z t a e lő t te , 
h o g y m i é r t t a r t o ly «sz igorú» p r é d i k á c i ó k a t , s z e n -
t ü n k ezt f e l e l t e : «Sa jnos , s z i g o r ú a n ke l l p r é d i k á l n i , 
m e r t a va l l á s n a g y o n l e h a n y a t l o t t . A szószéken d ió t 
ke l l l e v e r n i a f á ró l , a g y ó n t a t ó s z é k b e n (a l ever t d ió t ) 
sze re te t t e l és sze l ídséggel ke l l ö s szegyű j t en i» . 1 I m e a 
sze l lem, a m e l y b e n H o f b a u e r szen t K e l e m e n a tya 
g y ó n t a t o t t . E n n e k a s z e r e t e t n e k és s ze l íd ségnek a 
m é l y é n H o f b a u e r a tya l e l k é b e n m a g a az Is ten , m a g a 
a s z e m é l y e s i s t en i szere te t , a Szen t l é lek l a p p a n g o t t . 
A Szen t l é l ek m a g a te t te a szen t f é r f iú g y ó n t a t ó - a t y a i 
s ze l l emé t i gazán f e n s ő b b s é g e s e r e j ű v é és ú g y s z ó l v á n 
e l l e n á l l h a t a t l a n n á . 2 M i n d e n k i — m é g a z o k is, k ik 
k ö z e l é b e j ö t t e k és eset leg h a t á s á n a k egy ide ig e l l e n -
á l l o t t ak 3 — e l i s m e r t e és h i r d e t t e , h o g y H o f b a u e r 
K e l e m e n a t y á b a n v a l a m i « t i tkos e rő» do lgozot t , 
m e l y b ő l s z á r m a z ó l a g egy p i l l a n t á s s z e n t ü n k t ő l t e l j es 
m e g t é r é s t okozo t t . Hogy m e n n y i r e i gyekeze t t ő az ő 
v a r á z s o s v o n z ó e r e j é t a b ű n ö s ö k r e a m a g a r é s z é r ő l 
is m i n d e n eszközze l e rős í t en i és fokozn i , m u t a t j a az 
itt k ö v e t k e z ő i m á d s á g a , m e l y e t [tőle, t i tkos h a l l g a -

gítése és fensőbb éltető szellemi élennyel, = a hittudomány 
nyelvén — malaszttal, isteni kegyelemmel való ellátása. 
A hitéletben erőre kapott hivei az egyháznak ezen felül jól 
tudják, hogy van ú. n. lelki áldozás, vagyis vágyáldozás is, 
melyet az Istennel egyesülésben levő lélek annyiszor élvez-
het, a hányszor neki tetszik. 

1 Innerkofler, 427. 1. — Máskor a kővetkező vezérelvet 
állította föl a gyóntatásról: «Auf der Kanzel musz man ein 
Löwe, im Beichtstuhl ein Lamm sein». 

2 Ich halte das ganze Leben des P. Hofbauer, mondja 
Gerichtspräsident Ritter von Josch, für ein Wunder, denn ohne 
ein Wunder anzunehmen, läszt sich nicht begreifen, wie ein 
so einfacher und schlichter Mann Tausende von Bekehrun-
gen bewirken konnte, oder vielmehr die durch ihn — so-
zusagen — die Welt, in der er lebte, in Bezug auf die Reli-
gion sich zum Bessern wendete. — Ez világi ember tanúsága. 
Allioli dr., pap, hírneves biblikus Rómából jövet talán csak 
egyszer gyónt meg szentünknek s tapasztalásának hatása 
alatt a következő nyilatkozatott tette : P. Hofbauer war selbst 
ein Wunder, dasz er an sich höchst einfach, so ganz erstaun-
liche Wirkungen hervorbrachte. Ilaringer, 2. kiadás, 236. 1. 
Említésre méltó dolog, hogy Allioli dr. bécsi tanulmányi 
ideje alatt Széchenyi (paulai Ferenc) gróf házában lakott, a hová 
szentünk, a mint látni fogjuk, hetenkint kétszer is hivatalos 
volt ebédre. 

3 Az «Österreichischer Beobachter» szerkesztőjének, 
von Pilatnak (konvertita) házában egy szinész többször talál-
kozott Hofbauer atyával. Feltűnt, hogy ez a szinész, tüstént 
kalapját vette és távozott, mihelyt Hofbauer atya megjelent. 
Egyszer emiatt von Pilat kérdőre vonta a színészt, és ez 
távozását így okolta meg : «Das hat seine besonderen Gründe. 
Wenn ich mich länger in Gegenwart dieses Priesters befinde, 
kommt es mir vor, als müszte ich meine Lieblingsbeschäfti-
gung aufgeben, mich bekehren und — bei ihm beichten». 
Végül ez a komikus szinész mégis megemberelte magát és 
Hofbauer atyánál meggyónt. Egy hírneves színésznő is gyónó-
leánya volt szentünknek. 
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tódzás leple alatt, a templomban. Thaddäa nővér 
hallott, a ki a templomba, mint lábbadozó imádko-
zott, mikor szentünk a főoltár elé térdelve imigy fohász-
kodot t : Oh Uram: add nekem ezt a lelket! És hogyha 
Te engem visszautasítasz, odamegyek szent anyádhoz. 
Meg vagyok győződve, hogy ő engem minden bizony-
nyal meghallgat.1 

Ennyi az ő «csodás» vonzó erejéről a lelkek 
világában, arra, hogy az emberek bűneik meggyó-
nására serkenjenek nála. 

Most lássuk az ő modorát , vagyis inkább együt-
tesen az ő egész eljárását a gyóntatószékben ? 

És itt a döntő szó természetesen azokat illeti 
meg, kik a szent férfiúnak gyóntatói eijárását ma-
gukon voltak szerencsések tapasztalni. Megható volt 
mindenkire nézve nála mindjár t elsősorban a kész-
ség és szívesség, mellyel gyóntatásra bármikor vállal-
kozott: «Még hogyha beteg és kimerült volt is, 
mond ja egyik gyónója, mindenkinek mindenkor 
készségesen szolgálatára állt, hogy meggyóntassa». 
Áldozatkészségére nézve egy másik tanúság: «Egyszer 
(az akkori gyógykezelés szokása szerint) eret kellett 
vágatni magán. E műtét után egy órával később kö-
vetkezett a gyóntatás ideje, a midőn az emberek 
rendesen gyónásra jöttek hozzá. Az alighogy föltett 
kötéssel a seben ment át a templomba, ott a gyón-
tatószékben a kötés lebontakozott és ő — elájult. 
Szerencsére épp orvos is volt a templomban, a ki 
segítséget nyújtott».2 

Tanúbizonyság szeretetére és szelid, megnyerő 
bánásmódjá ra : «0 a gyóntatószékben oly atyai, mél-
tóságteljes szeretetet s oly szives részvétet tanúsított, 
hogy azok fölött, kik az ő lelki gondozására bizták 
magukat, midőn ő elébe gyónás végett odatérdeltek, 
rendkívüli bár, de egészen szelid hatalmat gyakorolt». 
Másik tanúbizonyság: «A mily szeretettelteljes és 
elnéző volt mások iránt, annyira szigorú volt maga 
i rán t ; ő magát a felebaráti szeretetnek teljesen áldo-
zatul adta. Hogyha fájdalmak kínozták is, ő ott ült 
a gyóntatószékben és mindenkit meghallgatott, a ki 
hozzá jött». Thaddäa nővér észrevette egyszer, hogy 
kínos fá jdalmak miatt szentünk nem képes ülni és 
azért állva gyóntat. Efölött részvétét fejezte ki az 
apáca. Hofbauer atya erre így nyilatkozott: «Légy3 

1 «So betete er, mondja tovább a szemtanú szerzetesnő, 
und hatte das Haupt ganz auf die Altarstufen gelegt. Dabei 
weinte er so bitterlich, dasz auch ich mich der Tränen nicht 
enthalten konnte und auch auf seine Intention betete.» Sum-
marium, a. 1873.194.1.—Az Orsolya-rendi szüzekben egész imád-
kozó hadsereget szervezett maga mellett a bűnösök megtérése 
céljából, a mely hadsereg bőjtöléssel adott nyomatékot közös 
imáinak. Más lelki gyermekei is kötelesek voltak erre a célra 
imádkozni. Kérései ebben az irányban néha az adjuratio 
jellegét öltötték magukra. 

2 Brunner, Clemens Maria Hofbauer und seine Zeit. 
229. 1. 

3 O a gyóntatószékben és azon kivül is, hacsak az illető 
nem volt valami igen magas méltóságban, mindenkit tegezett. 

egészen nyugodt. Ezek csak olyan fájdalmak, melyek 
ma nem hagynak ülnöm». Hogy a jó nővért egészen 
megnyugtassa, minden gyötrő fá jdalom dacára leült 
s annál nagyobb szívességgel hallgatta ki, azután 
nagy tiizetességgel megoldotta kétségeit és a szokott-
nál jóval hosszabb buzdítást intézett hozzá.1 

Fölvilág'osításaiban,buzdításaiban kevés találó szó-
val rendkívül sokat tudott szentünk mondani . Mindig 
fején találta a szöget.2 Az aggályosság (scrupulositas) 
eloszlatásában kiválóan mester volt. Volt szentünk-
nek rendtársai közt egy fiatal skrupulózus papja, a 
ki miséje alatt skrupulózuskodott s a mise vége felé 
oly sokáig bíbelődött a kehely tisztogatásával, hogy 
a híveknek is feltűnt s bosszantóan unalmas lett. 
Hofbauer atya, gyóntatója, egyszer szántszándékkal 
végig ott volt az egész mise alatt s mikor a purifi-
catio sehogysem akart véget érni, fölment az oltár-
hoz s csak ennyit sűgott a jó if jú pap fülébe: 
«Joseph, lasz auch den Engeln etwas!» A siker tel-
jes lett.3 

Azokat, kik a gyónástól féltek és rettegtek, 
Horbauer atya, ki, a mint már eddig is láttuk, a lel-
kek mélyébe való belátás rendkívüli adományával 
is rendelkezett,4 bámulatos tapintattal tudta gyónásra 
vezetni. Passy atya beszéli saját testvéréről, a ki 
«Schöngeist», ú. n. szépirodalmat nyeldelő olvasó volt 
s mindenáron színész akart lenni, miért már egyszer 
otthonról meg is szökött. Passy őt Hofbauerhoz ve-
zette. Első látogatása semmi sikerre sem vezetett. 
A második látogatás hosszú párbeszéd közt folyt le. 
Végre szentünk az if jűt várat lan fordulattal gyónásra 
szólította föl : «Freundchen, vor allem nniszt du ein-
mal beichten. És hogyha te ezt becsületesen elvégzed, 
világosság fog támadni benned!» A fiatalembernek 
sehogy sem tetszett a felszólítás. Ekkor Hofbauer a 
beszélgetés fonalát ú j ra fölvette, de az ifjú előéletére 

És ez annyira illett neki, hogy egy büszke természetű őrnagy 
egyszer így nyilatkozott : «Szeretném látni azt az embert, 
a ki nekem azt merné mondani — te. Hofbauer atyától ez 
jólesik.» 

1 Summarium, a. 1873. 199—200.1. 
2 P. Hofbauer, mondja Ritter von Unkrechtsberg, besasz 

die schöne Gabe, mit wenigen Worten die Poenitenten zu 
belehren, zurechtzuweisen, zu beraten, sie zu lebhafter Reue 
und zu ernstem Vorsatze zu stimmen. Jedes seiner Worte 
drang in die Herzen der Beichtenden : nie habe ich gehört, 
dasz eines seiner Beichtkinder unbefriedigt von ihm weg-
gegangen sei. U. o. 212. I. 

3 Sokszor az aggályosság megszüntetése nem ment ilyen 
könnyen. Elt Bécsben, a Lipótvárosban, egy Kraus nevű szesz-
gyáros, a ki szakadatlanul a templomokat bújta s mivel papo-
kéhoz hasonló fekete civil ruhában járt, foglalkozását is ide-
gondolva, a bécsi nép ékessége elnevezte őt «Herr Spiritual»-
nak. Különben feddhetetlen életet élt, de rengeteg skrupulusai 
voltak s azokat szentünkhöz hordta, hogy ez azokat «elfújja». 
Mikor már sok volt a jóból, Hofbauer atya humora egyszer 
ezt a megjegyzést mondta neki kijózanítására szemébe: 
«Nun, ein Kraus, das geht noch an ; aber zwei Krause bräch-
ten mich um !» Innerkofler, 470. 1. 

4 Summarium, a. 1873. 206. 1. 
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terelte a szót. Az ifjú újra beszédes lett s elmondott 
életéből mindent , jót és rosszat, a mi eszébe jutott. 
Erre Hotbauer atyja fölkiáltott: «Kitűnő, Freundchen ! 
A gyón ás kész. Már most csak térdepelj le. Keltsünk 
bánatot, foglaljunk bele újra mindent, és én téged 
föl foglak oldozni, és a te régóta óhajtott vágyad be-
teljesül, nyugalmad visszatér».1 

Fölöttébb kedves és jótékony hatású szokása 
volt szentünknek, hogy a bűnbánó férfiakat kar ja iba 
ölelte és pedig annál forróbb és gyujtóbb szeretettel, 
minél nagyobb bűnből tértek meg. Egyszer 1816-ban 
egy külsőleg teljesen elzüllött alak állított be szen-
tünkhöz, kérve, hogy gyóntassa meg. Névjegyet húzott 
ki zsebéből Severoli nunciustól, melyen teljes fel-
hatalmazás volt arra, hogy a jelentkezőt minden ter-
heltségtől feloldozza. Az illető ugyanis aposztatált, 
hittagadó francia pap volt, a ki a hírhedt forradalmi 
alkotmányi esküt is letette. Szentünk a megtérő 
papot csaknem ölébe vette, s gyónás után odakiáll-
tott Srua rendi növendéknek: «Nyird le a hosszú 
haját és csinálj neki szép ha jkoronát (papi tonzurát), 
ő misézni fog.»2 

Semmi sem esett talán oly távolra szentünktől 
a penitenciatartás szentségének kiszolgáltatásában, 
mint a janzenisztikus vakbuzgóság és szigorúság. Ez 
az irányzata, mint már láttuk, Varsóban is nyil-
vánvaló lett nála. Bécsben ez a tulajdonság foko-
zódott nála. Illetékességre nézve első rangú tanú 
ebben szentünk tanítványa, Rauscher bibornok, a 
kiben Hofbauer atya boldoggá avatásának megin-
dítóját köszönthetjük. O a boldoggáavatás aktáihoz 
az itt szóban forgó tekintetben következő tanú-
vallomással j á ru l t : «Minden dolgában, de külö-
nösen a penitenciatartás szentségének fölöttébb ál-
dásos kiszolgáltatásában, lelkekbe való titkos látá-
sról (discretio spiri tuum), okosságról, éleslátásról 
tett tanúbizonyságot. Kevés, egyszerű, de erős sza-
vakkal szokta ő ítéletét k imondani arról, a mi a 

1 Selbst übernatürliche Erleuchtungen und ein wahres 
Durchschauen der Seelen zeigten sich oft in seinen Entschei-
dungen. Innerkofler, 472.1.— Adam von Müller udvari tanácsos 
neje beszélte el, hogy egyszer oly csekély penitenciát rótt ki 
számára elégtételül Hofbauer atya, hogy ő ezt az atyával 
szemben azonnal szóba is hozta, miután ő maga igen szigorú 
rendeletet várt. Szentünk csak ennyit mondott : «Fogadja ön 
vezeklésül azt is, a mit majd Isten fog hozzáadni». Alig ért 
haza, oly fogfájdalmak lepték meg, hogy alig birta elviselni. Ez 
az a penitencia, gondolta ekkor magában, a mit Hofbauer 
atya előre látott. Ilaringer, 2. kiadás, 237. 1. 

2 Überhaupt scheint, mondja Innerkofler, P. Hotbauer 
nicht ein Beichtvater gewesen zu sein, der sich blosz auf 
das Anhören, Zusprechen und Absolvieren beschränkte ; er 
half auch, wo und wie er konnte, den Poenitenten die An-
gelegenheiten zu ordnen oder in Ordnung zu erhalten. Das 
mag das Vertrauen zu ihm gemehrt haben. Darum sagt der 
berühmte Veith : «Überaus grosz war die Zahl derjenigen, 
die sich an seinen Beichtstuhl drängten ; und es waren Leute 
aus allen Ständen, von Gemüsehändlern angefangen bis zu 
den Gelehrten und Vornehmen». Summarium, a. 1673. 219. 1. 

lelkiismeret ál lapotának legmegfelelőbb vala. Nagy 
körültekintéssel tuda ő a gondjára bizott lelkeket 
magasabb tökéletességre vezetni. 0 körlátok közé 
tudta szorítani a szellem rohamosságát, mely a buzgó-
ság kezdeteit kiséri, mert ő azt akarta, hogy az 
emberek nyugalmasan szolgáljanak Istennek. Soha 
engem nem buzdított, hogy a világi életről lemond-
jak, hanem az ő tanítása és az ő példája, azok bí r -
tak engem arra, hogy Istennek az oltárnál szol-
gáljak»,1 

De akármennyire szaporítanók is itt mi 
a Hofbauer atya gyóntatóatyaságáról szóló hálás 
elismeréseket és magasztalásokat, egyéb eredmény 
az eddigiek után már úgy sem lehetne más, m i n t : 
hogy Hofbauer szent Kelemen atya a penitencia-
tartás szentségénék kiszolgáltatását e k imondha-
tatlanul áldásos hatású szentség méltóságához emelte 
vissza a jozefinisztikus lelketlen elhanyagoltság fer-
tőiből, és az ő igazi lelkiatyai, okos, sohase tolakodó, 
mindig többeket és többeket meghódító, áldozatos 
buzgóságával az egész egyház történetében s pár já t 
ritkító üdvös befolyást gyakorolt Bécsben, Ausztriá-
ban és — hozzátehetjük — Magyarországban a 
penitencia szentségéből való lelki táplálkozás föl-
pezsdülése, a családok tisztultabb élete, az egész tár-
sadalom katholikus keresztény megújhodása i rá-
nyában, fel egész a legmagasabb körökig.2 

Breznay Béla dr. 

Mende-mondák Galileiről. (in.) 
Mi célja lett volna a hamis í tásnak? Minden 

csalásnak kell olyan céljának lennie, ame lye t a nél-
kül az emberek nem érhetnek el. Wohlwill, Gherardi, 
Cantor és Scartazzini, akik a hamisítás elméletének 
főképviselői, megjelölik abban, hogy az inquisitio 
ezáltal módot akart szerezni, hogy Galilei elitélését 
1633-ban igazolja; szüksége volt annak bizonyítására, 
hogy Galilei külön parancsot szegett meg, s ezért 
találta ki az 1616-iki külön parancsot.3 Csak az 

1 Summarium, a. 1873. 229. 1. 
2 Lajos bajor trónörökös, a későbbi «nagy Lajos» király, 

a bécsi kongresszus idejében, egyszer esti 10 órától éjfél 
után 2 óráig időzött szentünk szerény lakásában. Alább fog-
juk látni ennek eredményét. A magyar vonatkozásokról még 
alább lesz tüzetesebben egyszer szó. Az egyházi férfiak kö-
réből csak a főbbeket emíítve, Hofbauer szent Kelemen 
gyónói voltak Consalvi bibornok, Severoli és Leardi nun-
ciusok, Ackermann, Zängerle, Ziegler egyetemi theologiai 
tanárok, mindakettő utóbb Hofbauer szeltemében reformáló 
püspök, továbbá Fr. Zacharias Werner — kit szentünk, mint 
egyházi szónokot, «Posaune Gottes», «Posaune des Welt-
gerichtes» cimmel tüntetett ki, de egyúttal leginkább sze-
retett az afázatosságban gyakorofni, — és Emmanuei Veith dr., 
hírneves egyházi szónokok, Friedrich von Baraga, később 
Északamerikában misszionárius és püspök, azután ifjú korá-
ban Rauscher bibornok stb. stb. Világi gyónó fiainak és 
leányainak, igazán, se szere, se száma. 

3 Grisar, i. m., 41 kövv. - Müller, i, m , 171. kövv. 
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beszélhet így, aki a Galilei-perben felvett jegyző-
könyvek szövegeit vagy nem tudja, vagy nem akar ja 
érteni. Galileit nem a külön parancs áthágása miatt, 
mely csak súlyosbító körülmény volt, Ítélték el, 
hanem oly tan hirdetése miatt, a mely a congregatio 
kiadott rendeleteivel ellenkezett és a szentírati köny-
veknek a szentatyák tekintélyétől megállapított egy-
öntetű magyarázatán kellő indokolás nélkül rést 
tört. Külön parancsra nem volt szükségük. Az összes 
katholikusokra egyaránt kötelező egyházi rendeletek 
áthágása, mely egyúttal lándsatörés volt a még be 
nem bizonyított Copernicus-féle rendszer mellett, 
szolgált okul az inquisitio második beavatkozására, 
a mely Galilei elitélésével végződött. A kihallgatások, 
az ítélet, Galilei visszavonása eskü alatt, mind azt 
tanúsít ják, hogy Galilei az eretnekség gyanújába 
esett s emiatt kellett lakolnia. Az 1616. évben vele 
közölt külön parancsra mellékesen tekintettek, noha 
Riccardi pápai udvarmester aggódó sejtelemmel 
mondta Niccolini toscanai követnek, hogy ezen 
parancsnak áthágása egymagában elégséges arra, hogy 
Galileit tönkre tegye.1 Ha az 1616. február 26-ikán 
Galilei előtt kihirdetett külön parancs a hamisítás 
műve, sokai fel tűnőbb egyezést keresett volna a 
congregationak 25-ikén hozott rendeletével. A hami -
sítónak körültekintése teljesen hiányzik; sőt tudat-
lanságot á ru lna el oly dologban, a mely legnagyobb 
körmönfontságot igényel. De vájjon külsőleg lehet-e 
a hamisítást igazolni? A tinta, írás, pap í r vizjegyével 
együtt ugyanaz, mint az 1616. évi per többi be-
jegyzéseinél; de különböző a második per írásától, 
papír jától és t intájától. Bárki meggyőződhetik róla, 
ha a vatikáni Galilei-kötet lapjait szakértelemmel 
vizsgálja. Az apostoli szentszék senki elől sem zárja 
el. Müdler bizonyára elhallgatna ma, a mikor minden-
kinek tárva vannak a vatikáni levéltár aj ta i ; de 1872-
ben nem átallotta ki jelenteni: «Protokolle dieser 
oder anderer Verhöre hat das stets lichtscheue Gericht 
(az inquisitio) nie veröffentlicht.»2 Az ily kába állítás 
nap ja inkban szellemi rommaradvány : az apostoli 
szentszék nem állta útját, hogy a Galilei-per összes 
aktáit egész teljességükben napfényre hozzák, sőt 
minden komoly történetkutatónak rendelkezésére 
bocsátja az eredeti okiratokat, a melyek a mesélők 
játszi kedvét szegik. Grisar m á r 1882-ben mélyen 
j á ró kritikával szedte szét és döntötte halomra a 
hamisítás érveit, melyek álokoskodásból nőttek ki.3 

A mikor Gebler nyíltan beval l ja : «Esist von entschei-
dender Bedeutung, dass die Papiere an jenen Stellen 
sich befinden, wo sie chronologisch hingehören», 
szorult helyzetében új elmélethez menekül és kap-
kod, hogy kudarcát leplezze. A külön parancs meg-
történtének valódiságát nem tagadhat ja ; a bejegyzést 

1 Op. Gal, XIV. 388—389. 
s Mädler, Geschichte der Himmelskunde, I. 259. 
3 Grisar, i. m., 40—55. 

egyidejűnek kell elfogadnia; de kétségbe vonja a 
jegyzőkönyv őszinteségét és benne hazugságot lát. 
Nevetséges következetlenségét már Scartazzini osto-
rozza : «Es lässt sich schlechterdings kein Grund 
errathen, wa rum man 1616. ein falsches (unwahres) 
Protokoll fabricirt haben soll, und hat sich H. Gebler 
vorläufig um diese Frage ganz und gar nicht b e k ü m -
m e r t . . . Es wird uns als Lösung des Räthsels ein 
unlösbares Bäthsel aufgegeben. Dasz Geblers etwas 
confuse Hypothese nicht befriedigen konnte, liegt 
auf der Hand».1 

Vájjon a külön parancs hamisítási elméletét mire 
alapítot ták? Galilei ingadozásának szemlélése tévesz-
tette meg az elmélet kitalálóit. Az 1633-iki per folya-
mán mindjár t az április 12-ikén megejtett kihallga-
táskor Galilei nem akart a külön parancsról tudni, 
a melyet vele 1616-ban a szent officium megbízásá-
ból Bellarmin bibornok több tanú jelenlétében tuda-
tott.2 Majd akkép módosította bizonytalan vallomá-
sát, hogy az általános indexhatározatot vele külön 
közölték, de m á r ax-ra nem emlékezik jól, hogy mily 
szavakkal történt a kijelentés. Galilei kertelésével 
csak egyet ért el, hogy birái előtt kirivó engedetlen-
ségét némileg enyhítette, de nem nyúj that megbíz-
ható alapot, hogy folytonos habozása, sőt megújúló 
ellenmondása, a melybe beleesett, különféle elméle-
teknek hiteles történeti hátteret adjon. A ki a Galilei-
per lélektani. mozzanatait elfogulatlanul megfigyeli, 
lépten-nyomon tapasztalja, hogy Galilei gyávasága 
akkora, hogy nemcsak arra nem mer visszaemlé-
kezni, a mi ellene szól, hanem még azt is letagadja, 
a mit közétett Dialogojában megirt. A tudós csilla-
gász megszeppenését egyedül hiúsága magyarázza és 
menti, a mely rettegett a gondolattól, hogy vesztett 
üggyel kell Rómából távoznia. Minden áron kibúvót 
keresett, hogy az inquisitio előtt ártatlanságát bizo-
nyítsa. Következetlensége azonban rosszabbította 
helyzetét. 

Galileinek legnagyobb ellensége, a ki az 1633-iki 
katasztrófát rázúdította, önmaga volt : elitéltetése sem 
a pápa, sem a papság boszúművének nem mondható. 

VIII. Orbán pápa ellenséges indulatáról Galilei 
ellen ugyan sok szó esett ; de a történeti igazságtól 
messze eltávolodtak, a kik a firenzei tudós római 
elitéltetését egyenest a pápa haragjának rovására írták. 
Ha igazságosak vagyunk, a pápa személyes barátsá-
gáról kell beszélnünk Galilei iránt, kinek felfedezé-
seit Barberini Maffeo bibornok (később VIII. Orbán 
pápa) ismételten a legnagyobb elragadtatással szem-
lélte, sőt dicsőítésére «Adulatio perniciosa» című 
költeménnyel a legmagasztalóbb elismerés virágait 
szórta. A mikor Barberini Maífeonak fejére tették a 
pápai tiarát, Galilei neki ajánl ja «Saggiatore» művét, 

1 V. ö. Scartazzini cikkeit «Magazin für Literatur des 
Auslandes» 1878. évf. 14—15. sz. 

2 Lukcsics, i. m., 72 kövv. 
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majd Copernicus tanának hirdetésére ú jabh kísérletbe 
fog, mert bizik a helyzet kedvező változásában az 
új pápa kitüntető jóindulata következtében, aki 
dicsérő brevével magasztalja a toscanai udvarnál és 
a jándékokkal halmozza el. Hogy Galilei bizalma 
lidércfény volt, nem VIII. Orbán okozta. 

A mese bélyegét süti már Albéri arra a széljegy-
zetre, melyet Galileinek Lotharingiai Krisztina toscanai 
anyahercegnéhez intézett levele egyik kézírati példá-
nyában olvasott: «VIII. Orbán pápa Galilei ellensé-
gévé lett, mivel a pápai t rónra jutása előtt ennek a 
Föld mozgásáról akkor még közzé nem tett rendsze-
réről vitatkozott. Ervei azután a közzétételkor Sim-
plicius szájából hangzottak el, a mi miatt a pápa 
annyira megharagudott, hogy a szegény férfiúval, szét-
rongyolt ingbe bujtatva, eskü alatt vonatta vissza. 
Valóban szánalomra méltó ! A jezsuiták szintén bele-
ártották kezüket, mivel Galilei Clavius páter ellen 
volt.»1 Az ily ötletes feljegyzést a tények cáfolják 
meg, melyek letagadhatatlanul hirdetik, hogy Galilei 
a pápai jóindulatot a Dialogo megjelenése után is 
élvezte. Niccolini követ 1632. augusztus 22-ikén hatá-
rozottsággal említi, hogy a pápa szereti és becsüli 
Galileit, a kit baráti jóakarat tal tüntet ki, ha róla 
tárgyalnak.2 A követ szeptember 5-ikén küldött levele 
azonban m á r más hangokat penget: a mikor a pápai 
kihallgatáson a Dialogo ügyéről beszélt, VIII. Orbán 
nagy haragra gyúlt és várat lanul kijelentette, hogy 
Galilei is oly térre mer t kalandozni, a hová nem 
kellett volna s a legnehezebb és legveszedelmesebb 
kérdésekbe vágott azok közül, a melyeket ebben az 
időben támasztani lehet. Niccolini e kifakadásra avval 
mentegette Galileit, hogy könyvét nem nyomatta ki 
egyházi jóváhagyás nélkül. A pápa ugyanavval az 
ingerültséggel (con la medesima escandescenza) vála-
szolta, hogy Galilei s Ciampoli befonták, sőt az utóbbi 
még azt is merészelte mondani , hogy Galilei mind-
azt meg akarta tenni, a mit őszentsége parancsolt. 
Sajnálja Ciampolit és Riccardit, a ki az Impr imatur 
megadásánál szintén rászedte. A mikor pedig a követ 
a beszélgetés folyamán a Dialogo kifogásolt helyei-
ről kérdezősködött, a pápa hevesen (violentemente) 
felelte, hogy Galilei nagyon jól tudja azokat; hiszen 
együtt beszélték meg az egész dolgot.3 De Niccolini 
ugyanezen levélben, a mely a pápa haragjának kitö-
réseiről szól, nem hallgatja el VIII. Orbánnak meg-
nyilatkozott jóságát Galilei iránt, a kinek ügyét 
theologusokból és világi tudományokban jár tas fér-
fiakból alakított külön bizottság elbírálására bizta s 
nem utalta azonnal a szent officiumhoz. Bár tana a 
legnagyobb fokban fonák, mégis vele szemben ezt a 
szívességet (urbanitá) megtette. A követ a kihallga-
tás u tán balsejtelmekkel tért vissza a Medici-villába, 

1 V. ö. Albéri, Opere complete di Galileo Galilei, VII., 
72 1., jegyzet. 

2 Op. Gal., XIV. 374—375. 
3 Op. Gal, XIV, 383-385. 

mert látta a pápa elfogultságát (una mala incli-
nattione). 

A toscanai követnek jelentéséből nem olvas-
hat juk ki VIII. Orbánnak személyes gyűlöletét, mely 
áldozatául követelné a firenzei tudóst. A harag és 
boszankodás nem azonosíthatók a gyűlölettel. Hogy 
VIII. Orbán pápa méltán boszankodott, a mikor 
Galileinek eljárását az Impr imatur megszerzése körül 
feltárták és a Dialogonak kíméletlen s taktikátlan 
célirányosságáról meggyőződött, cseppet sem csudál-
kozunk. Ha pedig oka volt a boszúságra, ennek 
kifejezést is adhatott. Ezt a jogot senki sem vitatja 
el VIII. Orbántól, a ki azonban sohasem éreztette 
haragjá t Galileivel, sőt számára az inquisitiotól is a 
legkiméletesebb eljárást kívánta. A kivételes kedvez-
mények miatt, melyek a pápa kifejezett óhajára tör-
téntek, egymagában áll a Galilei-eset az inquisitio 
előtt folyt perek történetében. Bizonyságot tesznek 
róla az akatholikusok, sőt a pápaság ellenségei is.1 

A pápa bizonyára nem örült annak, hogy Galilei 
vele szemben elkövette azt a kíméletlenséget, hogy 
VIII. Orbán közismert nézetét, melyet több ízben és 
sokak előtt hangoztatott, Biccardi kívánságára felvette 
könyvébe, de az eszelős Simplicius szájába adta, 
hogy az Istennek a világmindenség alakítására és 
kormányzására ezer módja van, a melyek közül mi 
csak az egyiket, vagy másikat ismerjük. — Biccardi 
várta, hogy a pápa gondolatának kifejezője Salviati 
lesz és a Dialogo kinyomatása után csalódva tapasz-
talta, hogy Simplicius, kinek szerepe a nevetségesség 
és butaság sziklái között bukdácsol, mond ja el a 
pápa ismeretes felfogását. Lukcsics József dr. 

A francia földről. (V.> 
Egy kis oknyomozás. 

Legutolsó fejtegetésünkben rámutat tunk a francia 
Egyház bajára, melynek quintessentiája a «religio 
depopulata». 

Ennek okai közt érintettük az «antiklerikális» 
erők iszonyú nagyságát. (Szokott burkolt névvel 
így nevezik magokat ma a kereszténység ellenségei.) 
Érintettük első sorban az iskolára vonatkozólag. Ez 
azonban az antiklerikalizmus hatalmi megnyilvánu-
lásainak légióiból csak egy. Az iskolához hasonló 
atheista propaganda folyik a kaszárnyában. Folyik 
a saj tóban is. A munkás-mozgalmat is úgyszólván 
teljesen az antiklerikális tényezők foglalták le maguk 
számára ; úgy hogy az antiklerikalizmushoz való csatla-
kozás nélkül a mai munkás szociális önvédelmi 
törekvéseinek legfontosabbjától, a szakszervezkedés-
től meg van fosztva. Ide számítható továbbá az 
egyházellenes kormány mindenkori nagymérvű válasz-

1 Delambre francia csillagász a Galilei-perről mondja : 
«Il ne faut noircir personne sans preuve, pas même l'Inqui-
sition.» — V. ö. Wliewell, History of the Inductive Sciences, 
(London, 1857), I. 309. 
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tási pressziója a szavazópolgárokra, körülbelül negy-
venezernyi tisztviselői karával, a közigazgatás egész 
apparátusával ; stb. stb. No de minderről elég gyak-
ran olvashatunk. 

A «séparation» előtt a papságot az állam fizette. 
Szerény egy fizetés volt ez. Kis hányada a nagy 
forradalom alatt állami birtokba menő egyházi 
vagyon kamat ja inak. De elég volt arra, hogy a pap-
ság szabad mozgását a mindenkori kormány fizetés-
megvonással stb. erősen megnehezítse. 

Azonban valamely kudarcnak r i tkán szokott az 
ellenfél túlereje a kizárólagos oka lenni. Hozzá szok-
tak az ily vereséghez mint okozók já ru ln i a saját 
tábor taktikai hibái is. Kiváltképen a szellemi, az 
eszmei harcokban, hol nem a fizikai erő és a külső 
hatalmi tényezők az első sorban mérvadók. 

Ilyen taktikai hibáktól, azt hiszem, Francia-
ország katholikusai nem voltak mentek, első sorban 
a szociális és politikai téren. A szociális szervez-
kedésben hát ramaradtak. A szociális stb. eflele köz-
kedvelt mai jelszavakat — melyek, beismerem, mint 
minden jelszó, kétélű fegyver — teljesen átengedték 
a túloldalnak. Ahelyett, hogy a feléjük irányuló élt 
eltompították és a másik élt derekasan felhasználták 
volna, engedték, hogy mindkét élt ellenök hasz-
nálhassák. 

A többé-kevésbbé royalisztikus kisebbségi p ro -
grammal pedig túlságosan összekapcsolva a katholiciz-
must, az előbbinek ellenfeleit, tehát a többséget szinte 
oda segítették, hogy egyházuk ellensége legyen. 

Egy másik nagy hibájuk volt a folytonos érzé-
kenykedés és belviszály a saját táborukban.1 

De hatol junk még egy kicsit mélyebben. Kevés 
volt a francia klérusban a Soulange-Bodin, kevés 
az olyan, kinek sikerült volna a mai tömeg szivéhez-
lelkéhez férni. Hiányoztak náluk azok a magukban 
nézve még nem vallási, hanem csupán szociális 
stb. előmunkálatok, melyek mintegy összekötő hidat 
képeznek a mai «vulgus profanum» és a természet-
feletti között. Belgium, Németország, Anglia, stb. 
életrevaló társadalmi szervezeteit, melyek a katho-
likus férfivilág zömét, vagy legalább nagy hányadát 
felölelték, a pusztán karitativ francia katholikus 
egyletek nem pótolhatták. A kettő más-más hézagot 
pótol. Tehát egymást nem helyettesíthetik. 

S miért oly ritka a Soulange-Bodin-féle tipus 
Franciaországban ? Ennek a következő konzideráció 
adja magyarázatát. 

Fontos erkölcsi igazság, hogy «bonum ex intégra 
causa, malum ex quocunque defectu». Azaz, egyes 
jó tulajdonságok vagy jó cselekedetek csak akkor 
érik el a valódi erény tökéletességét és teljességét, 
ha az összes többi jó tulajdonságokkal harmonikus 
egésszé forrottak össze. Teszem az őszinteség csak 
akkor lesz valódi erény, valódi erkölcsi tökéletes-

1 Mintha csak rójunk beszélne. Szerk, 

ség, ha megnyilvánulásában kellő szelídséggel és 
tapintattal párosul. A takarékosság csak akkor, ha 
a körülmények engedte jótékonysággal van ha rmóniá -
ban. így kell, hogy az elvhűség is mások iránt való 
méltányossággal olvadjon magasabb egységbe, stb. 
Ezzel szemben világos, hogy az egyes jó tulajdon-
ságoknak a többiektől, vagy csak azok egyikétől-
másikától különválasztva való ápolása idővel több-
rendbeli komoly fogyatékosságot időzhet elő az 
emberben. 

A XIX. század francia papsága általában ritka 
buzgalommal törekedett a komoly egyházias érzületre, 
a papi integritásra, egészen a legkisebb részletekig. 
És valóban, lia valamikor, úgy manapság, midőn 
annyi a külső ellenfél, midőn sokszor oly kevéssé 
méltányos krit ikának van a pap kitéve, szükséges 
is ez, szükséges, mint eg)' falat kenyér. Azonban, 
mintha nem sikerült volna neki mindenha ezzel 
más, manapság ugyancsak fontos tulajdonságokat is 
teljes ha rmóniában ápolni. Nevezetesen a nép közt 
való élést, illetőleg a néppel való lelkipásztori érint-
kezést, továbbá a lelkipásztorkodás szociális segítő-
munkáit , s több effélét. 

A mit itt jelezni akarok, azt hiszem nagyjában 
összefügg a francia szemináriumi neveléssel. Ezen 
nevelési rendszer visszanyúlik a XVI. és XVII. szá-
zadba. Kiváló, szentéletű férfiak alkották meg, a kik-
nek buzgósága s ama kor baja i ra vonatkozó éleslátása 
sokszor Franciaország határain jóval túl is éreztette 
hatását. Talán abban az időben nem volt fontosabb, 
de egyúttal nem is volt nehezebb feladat, mint ama 
kor szilaj, teljesen elvilágiasodott klérusát meg-
zabolázni, illetőleg a világ romboló hatása alól, a 
mennyire csak lehet, kivonni. Ezért a papnövendé-
keket a lehető legnagyobb mértékben elzárták min-
den külső behatástól. Hogy úgy mond jam «légmente-
sen» elzárták a külvilágtól. 

Manapság m á r a világias haj lam teljesen kive-
szett a francia klérus átlagának lelkületéből. Hála Isten-
nek! De a mennyiben annak a nevelésnek az ered-
ménye a múl tban is nem egyszer egészen a bátor-
talanságig, az emberek elől való félénkségig fokozó-
dott, úgy ugyanezen szigorú elkülönítési rend-
szernek úgyszólván változatlan keresztülvitele ma 
szintén többet eredményez a kelleténél. Pedig vesze-
delmes a célon túllőni. 

Másrészt a papnevelést Franciaországban leg-
többször oly zárt papi testületek végezték, melyek-
nek évszázadokon át a papnevelés volt úgyszólván 
kizárólagos hivatásuk. Tagjaik a szeminár iumban 
éltek, mozogtak növendék-koruktól halálukig. Ezen-
kívül más működési terük nem volt. Maguk sohasem 
lelkipásztorkodtak a nép között. Váljon nyuj thatnak-e 
az ilyenek a jövendőbeli lelkipásztornak mindazt, 
a mire később szüksége lesz? Pedig minél többol-
dalúan fejlődik a néplélek s minél több, az Egyházon 
kívül eső, attól szinte idegenkedő tényező hat reá, 
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annál nehezebb, de egyúttal annál fontosabb az 
if jú levitái előkészíteni az ilyen néplélek vezetésére. 
Nem elég az iljií levita előtt hangoztatni, hogy 
mennyire rossz a világ, hanem meg is kell mutatni , 
milyen ezerféle u ton-módon lehet a világ megjavítá-
sára törekedni. 

Mindehhez hozzájárul, hog}' a szemináriumból 
kikerülő fiatal káplán plébánosától teljesen külön 
lakik, ennek folytán vele keveset érintkezik és így 
tapasztalatából is sokkal kevesebb hasznot merít, 
mint különben. Hogy ezt az utóbbi rendszert leg-
ú jabban mily előnyösen kezdi egyes helyeken fel-
váltani a lelkészkedő papság közös lakása, erre 
Soulange-Bodinnél szép példát láttunk. Csakhogy az 
egyszer elveszített talajt nehéz lesz visszaszerezni. 

P. M. 

Jlz oltárépítmény fejlődése. (ii.) 
Az oltár szabadon állott; minden oldalról meg-

közelíthető volt, mint az a liturgiái előírásokból 
(Vazul és Chrisostom liturgiáiban) kiviláglik. Nem 
kell nagy fantázia ahhoz, hogy az ember azt a fényes 
képet maga elé varázsolja, mikor a püspök az oltár-
nál celebrált, a presbiterek koncelebráltak, a nép 
pedig szívvel-lélekkel résztvett a liturgiában. A püs-
pök trónja az oltár mögött volt, s egyúttal tr ibu-
nal — Ítélőszék — gyanánt is szolgált. A celebrálás 
ezen módjából magyarázható, miért volt az őskeresz-
tény egyházban csak egy oltár. Egyúttal az is illusz-
trálva van, miért tesznek a szentatyák szemrehányást 
az eretnekeknek, hogy más oltárt emelnek. Új oltárt 
építeni egyenrangú volt a schismával. Később már 
természetesen inkább csak szimbolikus jelentősége 
van az «új» oltárnak, mer t a martyrsirok szaporo-
dása, a tiszteletükre épített oratoriumok több oltár 
építését vonták maguk után.1 

Hogy milyen állásban volt a püspök a celebrálás 
alkalmával, a nép felé fordulva-e vagy ellenkezőleg: 
a kérdés tisztázása igen érdekes, de eléggé bonyolódott 
is volna. Előírást erre vonatkozólag nem ismerünk. 
Praktikus szabályként fel szokták venni, hogy a kelet 
felé fordított templomokban (tehát a melyekben az 
apsis kelet felé épült) a püspök is kelet felé fordulva 
celebrált ; egyébként a néppel szemben állott. Meg-
okolást azon szimbolikus felfogásban keresnek ezen 
vélemény védelmezői, mely szerint : «lux ex oriente», 
tehát a pap mint a nép nevében imádkozó — orans 
vir — a fölkelő Nap, Krisztus felé tekintsen. 

A tapasztalat mégis azt mutatja, hogy szabályt 
megállapítani nem lehet. Inkább az építés és hely-
viszonyok lehettek mértékadók s talán a püspöki 
trón állása. E téren tetemesen alapos tanulmányra 
volna szükség. 

1 Laíb und Schwarz : Studien zur geschichtlichen Ent-
wicklung des Altars c. müvében hosszasabban foglalkozik a 
kérdéssel. 

Az üldözések után beállott nyugalmas időkben 
megkezdődik az oltárépítmény organikus fejlődése. 
Faoltárok helyébe kő- és ércoltárok lépnek. Praktikus 
szempontból, de meg liturgiái előirások alapján is 
csakhamar tért hódít a kőoltár. Egy ilyen kőoltá-
rokra vonatkozó rendeletet tulajdoní tanak már Eva-
risztus pápának is, ki a római breviár ium (okt. 26.) 
szerint Rómát plébániai kerületekre osztotta be. 

Biztosabb adat mégis az Epaoni zsinat (517. 
Kr. u.) rendelete, hogy csak kőoltárokat szabad kon-
sekrálni.1 Ezeket jegyzem meg röviden az első szá-
zadok oltáráról. 

Külön óhajtok most az oltárépítmény egy érde-
kes formájával, a ciborium-oltárral foglalkozni. 
Régebbi irók is bizonyos fokú bámulattal í rnak a 
ciborium-oltárról, de eredetét szimbolikus magyará-
zatokkal inkább elburkolták, semhogy földerítették 
volna. Csak u jabban látunk törekvéseket, hogy ezt a 
titokzatos fátyolt félrelebbentve, bizonyos merészség-
gel a természetes genealógiák után kutatnak az 
archeologusok. 

Legyen szabad egy megjegyzést tennem. Az ős-
egyház liturgiái céljaira új objektumokat nem terem-
tett. Miként a keresztény hit hivatása is az volt, hogy 
új életet öntsön a régi emberbe, épenúgy li turgiájá-
ban is a zsidó és pogány elemekből valami csodás, 
a kegyelmi életre való vonatkozásaiban értékes rend-
szert konstruált . Csak azt az egyet kell hangsúlyoz-
nunk, hogy az Egyház kezében minden új tartalmat, 
éltető lelket kapot t ; régi formaságok új értékléssel 
mutatkoznak be. Ezt a fejlődést fogjuk látni a cibo-
r ium-ol tároknál is. 

A ciborium-oltár há rom részből áll : a konfesszió-
ból, az asztalból s a tulajdonképeni ciboriumból. 
Félreértés elkerülése végett megjegyzem, hogy kripta-
vagy martirium-elnevezéssel is szerepel. A fő az, 
hogy a fogalommal tisztában legyünk. A keresztény 
oltárnál konfesszió alatt a sírt értjük, mely fölé a 
ciborium-oltár épült. Sír fölött építettek már a pogá-
nyok és zsidók is emlékeket. Rohoult de Fleury2 

francia archeológus számos tipikus példát sorol föl. 
Igy elmondja, hogy Danjon tudós Pompej iban talált 
egy pogány bazil ikában sírt, mely fölött birói szék 
állott. Gyakran volt a sírok fölött kis oltár az engesz-
telő áldozatok bemutatására. Korántsem bizonyítom 
ezzel azt, hogy a kereszténység egyszerűen átvette a 
sírnak, mint áldozati helynek a gondolatát. Az egy-
házat az üldözés szorította a temetőhelyekre, a kata-
kombákba, s szükségből került az oltár a martyrsír 
fölé. De a módot, hogy a művészet hogyan oldja 
meg egy sír fölé építendő oltár problémáját , ezek a 
pogány és zsidó minták mutatták meg. Az összefüg-
gést megadja az a körülmény, hogy az első keresz-
tény bazilikát Péter és Pál apostolok s a neves vér-

1 Hefele : Conciliengeschichte. II. 605. old. 
2 La Messe : Études Archéologiques sur les Monuments. 

(Paris.) VI. kötet. 
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tanuk síremlékei fölé építették, melyek az említettem 
mintákra készültek. 

A confessio — siriireg — rendesen a földben 
volt. De találunk feljegyzést oltárról, melynek con-
fessióját egy thermából kikerült porphi r fürdőkád 
képezte, mely egyúttal oltár-talapzat gyanánt is szol-
gált.1 

Hogy milyen fontos része volt a ciborium oltár-
nak a confessio, kitűnik abból, hogy abban az eset-
ben, ha — későbbi időkben — «jelesebb» ereklye 
hiányában csak egy kis részletet rejtettek az oltárlap 
alá, ezt is confessiónak nevezték.2 

A confessio sima födéllapján állott az oltárasztal, 
mely vagy oszlopokon, vagy pedig szekrényszerű al-
építményen nyugodott. Ezen alépítmény márvány 
vagy fémlapokkal volt borítva s természetes fejlődé-
sében pompás frontall alakult ki. Néhol szövet ant i-
pedium helyettesítette, mely szintén Ízléses hímzé-
sekkel ékes volt. A confessio és oltárlap fölött mél-
tóságteljes arányokban emelkedett a tulajdonképeni 
ciborium. 

A ciborium egy mód ja az emléképítményeknek. 
Rendesen oszlopokon nyugodott. Operculumnak vagy 
aediculumnak is hivták a classicus használatban. 
Ilyenfajta emlékeket találunk keleten igen gyakran, 
hol a sírokat boltozatszerű felsőépítményekkel látták 
el. A rómaiak továbbfejlesztették a ciborium-épít-
mény gondolatát, mely olyan védőleg borul a meg-
holtak emléke fölé s használhatósága mellett annyi 
szimbolikus gondolatra ad a lka lmat : az istenek há-
zacskáit ezen mintára építették. Rohoult de Fleury 
leír és képben is bemutat néhány emlékérmet és 
faragványt, melyek ilyen alakítású isten-házakat áb-
rázolnak. Az istenek szentségét és megkülönböztetett 
tiszteletét hangsúlyozták ilyen módon. Valami hasonló 
gondolat cseng kí az Exodus (XL. 15.) könyvéből, 
mikor Mózes a szentekszentjének leírását adja. 

Ha most mindezen tényeket figyelembe vesszük, 
nem fogunk csodálkozni azon, hogy az első keresz-
tények az oltár gondolatát cíborium-építményben 
látták legjellegzetesebben kidomborulni . Az emberi 
szellem istene dicsőségére megkülönböztetett, fensé-
ges építményeket emel. Az ismeretlen Istennek — Deo 
ignoto — emelt aediculum megkapja tartalmát a 
legfölségesebb áldozatban. 

A confessióban vértanú teste pihen. Szent Péter 
sírja fölött épül a kereszténység főtemploma s a 
kettős boltozatú ciborium százszorosan visszhangozza 
az igéket: «Tues Petrus et super banc pet ram aedi-
ficabo ecclesiam meam». Az áldozat vagy emlékkő 
he lyébe jön az oltár, a memor iadomin icae passionis. 
így lett a c iborium-épí tmény gondolata keresz-
tényivé. 

1 Sighardt: Reliquien aus Rom. 15. old. 
2 Az esetlegesen az oltár alatt nyugvó szentnek a sírját 

subconfessiónak hivták (Laib u. Schwarz i. m. 14. old.) 

A ciborium-épitménynek volt praktikus haszna 
is. Ismerjük mindnyá jan a titoktartás törvényét: a 
«disciplina arcani»-t. A liturgiái előírások között 
hamarosan ott szerepelt a rendelet, hogy az oszlopok 
közé velumok feszítendők ki, melyek a legszentebb 
cselekményt elzárják a profán szemek elől s meg-
óvják a papot a szórakozottságtól.1 

Az oltár, mint az Isten házának központja, meg-
lehetős magasan állott: maga a presbyterium mái-
néhány lépcsőfoknyi magasságra emelkedett. 

Az oltárasztalon, mely há rom vászonkendővel 
volt borítva, semmi sem állott, kivéve a szent misé-
hez szükséges edényeket. 

Az oltáriszentség megőrzésére a columba szol-
gált, mely az oltárasztal fölött függött. 

A kereszt vagy a ciborium csúcsán, vagy az 
apsis falán volt elhelyezve. Innen veszi magyaráza-
tát az a némely vidéken (különösen olasz ég alatt) 
szembeötlő szokás, hogy a szentély elején is alkal-
maznak eg}r feszületet, vagy felfüggesztve, vagy a 
velumrudra állítva. 

Hogy a kereszt az ol tárépítménynek integrális 
része volt, arra az építési emlékek bő tanúságot szol-
gáltatnak.2 Luttor Ferenc dr. 

Budapest . A németországi katholikusok mintaszerű, 
politikai szervezete. — Szántszándékkal «németországi» 
katholíkusokat mondtam, nem német katholikusokat, 
mert vannak német katholikusok Németországon kívül 
Ausztriában is, de az osztrák német katholikusok poli-
tikai szervezete, a Lueger és társaitól összeboronált ú. 
n. «keresztény szociálisok» politikai szervezete annyira 
nem mintaszerű, hogy nemsokára recsegésről és ropo-
gásról fogunk hallani az osztrák német «sógorok»-nál, 
annyira sehogy sincs egészségesen szervezve Magyar-
ország gyűlölködő nagy ellenségének, néhai való Lueger-
nek a pártja. 

Minap jelent meg a müncheni «Historisch-politische 
Blätter»-ekben, a mely folyóirat — személyes tapasztalás-
ból beszélek — az osztrák «keresztény szociális»-ok 
hadjáratában Magyarország ellen német szivének teljes, 
részrehajló merevségével vett és vesz részt, egy birá-
latos cikkely, a mely nyíltan szemébe mondja az osztrák 
Lueger-pártnak, hogy az emberiség legfőbb ügyében, 
a vallásiban, tisztázott és határozott álláspontot elfog-
lalni nem tudott, mi több, nem akart.3 Annál tisztázottabb 
és határozottabb a németországi katholikusok politikai 

1 A soissonsi zsinat így rendelkezik : Cortinae sint circa 
altare, ne sacerdos a circumstantibus turbetur (Martene : 
Vet. seriptorum et monum. Coll. I. VIII. p. 1540.) 

2 V. ö. Laib und Schwarz i. m. 32. o., Jakob : Die Kunst 
im Dienste der Kirche 137 o., Card. Bona : Rerum liturgie. 
1. XXV. c. VIII. 295. o. 

3 «Die Partei (Lueger pártja) vermied vor allem Stellung zu 
nehmen zum wichtigsten Problem des Lebens, zum religiösen . . . Mit 
Deutsch- und Antimagyarischsein (a Lueger szellem lényege) ists noch 
lange nicht getan, geradeso wie im Worte Demokratie noch lange 
nicht die Lösung der sozialen Frage liegt.» Hist, polit. Blätter. 
1910. «Dr. Lueger». 542 1. 
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szervezetének, a Centrumnak álláspontja ebben a nagy 
ügyben. S hogy a Centrum álláspontjának megbeszélésére 
itt most, annyi és annyi megbeszélés után, ismét visszaté-
rünk, annak két oka van. Első a legújabb Roeren-eset. 
Roeren porosz centrumpárti képviselő ismét elvetette a 
sulykot. A «Berlin contra Köln és viszont Köln contra 
Berlin» nevezett vitában Roeren a berlini irányt kép-
viselő Schopen «Köln eine innere Gefahr» cimű röp-
iratának jóhiszemüleg fölült. Legeslegújabban jónak 
látta ismét takarodót fújni és a porosz centrumpárti 
bizottság október 24-iki ülésében egy hárompontú 
nyilatkozattal rukkolt elő, a melynek veleje az, hogy jó 
lesz gyűlésekben is, sajtóban is a «Berlin contra Köln 
és Köln contra Berlin» cim alatt duló viszályt abba 
hagyni és a porosz centrumpárti Landesausschusznak 
1909 november 28-án hozott határozatára, e határozat 
jegyzőkönyvében kifejtett centrumpárti programmra 
visszatérni és azon se toldozni, se foltozni nem akarni. 

Az említett jegyzőkönyvben a németországi Cen-
trum-párt programmja minden kétséget kizárólag, vilá-
gosan és határozottan következőképpen van a párt ős-
eredeti, 1871-iki programmjának alapján összegezve. 
Mielőtt annak szószerinti közlésébe fognék, meg kell 
mondani a második okot, a mely miatt itt most a 
németországi katholikusok mintaszerű politikai szerve-
zetének, a Centrumnak programmjával újból foglalkoz-
nunk kell. Még mindig folyik a vita nálunk a fölött : 
külön pártállás kell-e nekünk magyarországi katholi-
kusoknak a politikában és a sajtóban, vagy pedig nem 
volna-e célszerűbb külön pártállás nélkül, pártonkívüli 
vagy a mint még mondani szokás, párlokfölötti, ú. n. 
semleges eljárást követni hazánk közéletében, a politi-
kában és akkor természetesen a sajtóban is? 

Okulásunk céljából álljon itt, mint kulturtörténehni 
kimagasló tény, a németországi katholikusok politikai 
szervezettségének a programmja, a mint azt az idézett 
1909 november 28-iki centrumpárti bizottsági tárgyalá-
sok jegyzőkönyve elénk adja : 

Beható nyilatkozat után Roeren képviselő f. é. okt. 
24-én a következő kijelentést tette : 

«Minthogy az ú. n. husvétkeddi értekezlet határo-
zatainak első tételében foglalt meghatározása a Centrum 
jellegének1 (Definition des Charakters des Centrums) 
félremagyarázásokra adott alkalmat, én a Centrum jel-
legére nézve rálépek a mai gyűlésben javasolt kijelen-
tés talajára.» 

Erre egyhangúlag elfogadták a következő nyilat-
kozatot és elhatározták annak közzétételét : 

A birodalmi gyűlés és a porosz országgyűlés, vala-
mint a porosz centrumpárt országos bizottságának 
összegyűlt elül járói együttesen a b b a n a vé leményben van-
nak, hogy a centrumpárt jellegének (mibenlétének) sza-
kadatlan félremagyarázásaival szemben elégséges lehet 
uta ln i az 1871 óta változatlanul fönnálló programmra és a 
Centrumnak majdnem AO éves működésére. Mindazon-
által jónak látjuk ezúttal is a következőket kijelenteni; 

A centrumpárt alapelvileg (grundsätzlich) poli-
tikai nem kon fesszionális párt, (ist eine politische nicht-

1 Az aláhúzások, illetve betüritkítások az eredeti szövegből 
(lásd Augsb. Postzeitung, dec. 26. 1910.) vannak átvéve. A centrumiak 
maguk tudják legjobban, mit hogyan kell hangsúlyozni. 

konfessionelle Partei), mely a német birodalom alkot-
mányának alapján áll, a mely alkotmány a követek-
től megköveteli, hogy magukat az egész német nép 
(des gesammten deutschen Volkes) képviselőjének 
tekintsék. Azért is a centrumpárt oltalmára és teljes 
egyenjogúságára törekszik valamennyi állampolgárnak, 
kiknek érdekeit, folytonos tekintettel a: egész állam 
jólétére (auf die Wohlfahrt des Ganzen) és minden osz-
tályok boldogulására, igyekszik képviselni. 

Már a birodalmi gyűlés Centrumsfraktion-jának 
1871-iki márciusvégi programmja követeli második pont-
j á b a n : «A birodalom minden hozzátartozójának polgári 
és vallási szabadsága tekinte tében alkotmányos biztosí-
tékok megállapítására tö rekedni és kü lönösen a hitval-
lásokat (Rel igionsgesel lschaften) a törvényhozás beavat-
kozásaitól (gegen Eingriffe) kell oltalmazni.» Ezzel az 
alapvelvi jelleggel semmikép sem ellenkezik az, hogy a 
centrumpárt a kulturkampf hosszú ideje alatt a katho-
likus néprész ellen (gegen den katholischen Volksteil) 
irányított intézkedéseket a törvényhozás és kormányzás 
terén visszautasítani első és legsürgősebb feladatának 
volt kénytelen tekinteni, és hogy még most is legelső-
rangúbb kötelességeinek egyike a katholikus kisebbség 
állampolgári egyenjogúságát megvédelmezni. Ennek a 
kötelességnek teljesítésében sem tagadla meg a centrum-
párt soha azt, hogy az ő jellege politikai párt, a mely egy 
vallásiley vegyes jellegű állam jogos a lap ja in van h iva tva 
működni. 

Eltekintve a programmtól, az a tény, hogy a cen-
trumnak csaknem minden választója és képviselője a 
katholikus egyházhoz tartozik, elégséges biztosítékot 
nyújt az iránt, hogy a centrumpárt a német katholiku-
sok jogos érdekeit a nyilvános élet minden terén a leg-
nyomatékosabban fogja képviselni. Ezzel azonban a cen-
trumpárt nem veszti el tisztán politikai pártjellegét. 

A centrumpárt a hozzávaló tartozást soha sem tette 
a katholikus hitvalláshoz való tartozástól függővé és a 
birodalmi gyűlés Centrumfrakciójában tényleg egész a 
m a i nap ig v a n n a k nemkatholikus hitvalláshoz tartozók 
is, kik a párt minden, még legbizalmasabb tanácskozásai-
ban is részt vettek. Emellett egészen önként érthetőnek 
tekintendő, hogy olyan kérdésekben, melyek a vallási 
területet é r in t ik , mindegyik képviselő a maga hitvallásá-
nak elvei szerint igazodik. 

Katholikus és nemkatholikus férfiaknak ilyetén 
együttműködése a centrumpárt kebelében értékes kezes-
ség a keresztény hitvallások közti béke e lőmozdí tása 
iránt és annak védelmét, a mi közös, nagyon könnyűvé 
teszi. S hogy az ily közös elveknek és érdekeknek nagy 
a területök, azt a nyilvános élet, különösen pedig a 
politikai élet mindennap tanúsítja. 

Ebben a szellemben fog a c e n t r u m p á r t , az alkot-
mány alapján állva s a közjót megkárosító vallási izga-
tástól magát megzavartatni nem engedve, arra töre-
kedni , hogy kötelességéi a német haza iránt teljesítse. 

—y—la. 

T e r m é s z e t t u d o m á n y és i gazság . Ir ta: Platz i r n J _ 
Bonifác dr. Budapest. 1910. 103 1. A Szent-1st ván-Tár-
sulat kiadása. ' o m 

Ezidei harmadik apologetikai füzet s tárgya: a szár-
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mazástan, a lények eredete Darwin és Haeckel felfogása 
szerint. 

Platz dr. könyvben is, folyóiratokban is, különösen 
a «Kath. Szemlé»-ben ismételten foglalkozott ezzel a 
kérdéssel. Könyve «Az ember» s különösen Méhely ira-
tainak méltatásai a «Kath. Szemlé»-ben igen értékesek, 
tehát arra, hogy e füzetben a nagy közönség számára 
is megírja tapasztalatait, nagyon is elő volt készítve. 

Ennek tulajdonítható az a könnyed és világos keze-
lése a nagyfontosságú kérdésnek, mint a hogy e fűzet-
ben olvasható. A nagy közönség meggyőződhetik belőle, 
hogy az a «természettudományos világnézet», melyről 
itt a központban Pikier és társadalomtudományi társai, 
legújabban némely tanítók is annyiszor beszélnek s 
színtiszta igazságnak hirdetnek, nagyon távol áll még 
a tudományos megalapozástól s bizony ma még csak 
az afféle «sic volo sic iubeo» értékével bír. Weismann : 
logikai szükségnek nevezi. 

Két jellemző vonás tűnik föl nekem a jelen dolgo-
zaton. Az első, hogy Platz dr., a ki annyiszor foglalko-
zott a mi evolucionistáink irataival, a magyar nagy 
közönségnek szánt eme iratában a magyar tudományra 
egyáltalán nem reflektál, pedig mint a «Származástan 
és Világnézet» cimű s ugyané tárggyal foglalkozó mü-
vemben bőven látható, Haeckelnek nálunk is vannak 
a természetrajzi szakban hívei. Egy ilyen magyar müvet 
sem említ föl, egyre se mutat rá, marad külföldinek. 
A másik vonás, legalább az a benyomásom, hogy az 
evolúciónak még a Wasmann mértéke szerint se enged 
helyet. Ez még annak a régibb módszernek az utó-
hangja, mely mindent a limine szeret visszautasítani, a 
tépelődőkkel szóba nem áll. Én azt hiszem, hogy Was-
mann eljárása a helyesebb s világnézet dolgában is 
jobb hatással van a túloldalra, mely nem mindig a 
hitetlenség miatt magyaráz egyes tényeket evolúciós 
módon. Az olyan merev állítások, mint pl. «mindaz, 
mit a természet törvényeiről mondtunk, csak bizony-
talanság» (18. 1.), nem nyerik meg az ellenfél bizalmát. 

Egyébiránt minden szerzőnek megvan a maga fel-
fogása, mely a jelen esetben a mű igazán tudományos 
értékéből semmit sem von le. Most már a magyar nagy 
közönségnek két ily irányú mű is áll rendelkezésére: 
az enyém, mely a származástant a vallással méri össze 
és Platz dr.-é, mely a származáslant főkép a természet-
tudományi adatok mérlegére helyezi. A ki keresi az 
igazságot s szereli meghallgatni mindkét félt, annak 
most már nálunk is módjában van a nagy garral hir-
detett «természettudományos világnézetről» meggyőző-
dést szerezni s Gorkáék se mondhatják többé, hogy 
Mózes okmányát senki se magyarázta meg nekik. 

így kellene részt vennünk minden kérdésre vonat-
kozólag a magyar tudomány összes közéleli mozgalmai-
ban. Ez a : scripta scriptis ! Dudek. 

* 

Franz Schnürer : J a h r b u c h d e r Zeit- u n d Kul -
t u r g e s c h i c h t e . 1909 . Dritter Jahrgang. Herder. Frei-
burg im Breisgau. 1910. V I I I + 439 1. 

A kath. könyvkiadók egyik legnagyobbika, a Her-
der-cég, gyakorlati érzékkel szerkesztett sorozatos válla-
latait nemrégen egy újjal gyarapította. A kiadásában 
megjelenő «Theologische Bibliothek» könyvei már régen 
előkelő helyet vívtak ki maguknak a kath theologiai 

irodalom termékei között; a már több évtizeddel ezelőtt 
megindított «Jahrbuch der Naturwissenschaften», a 
mely egy-egy év természettudományi munkájának ered-
ményéről nyújt hasznos áttekintést, szintén praktikus 
vállalatnak bizonyult. És csak nemrégen jelent meg 
legújabb vállalatának, a mindössze három évvel ezelőtt 
kezdett «Jahrbuch der Zeit- und Kulturgeschichte» c. 
sorozatának harmadik kötete, a mely a mult év esemé-
nyeinek ismertetését foglalja magában. 

Egy rövid pillantás ennek a kötetnek tartalmára 
mindenkit meggyőzhet arról, hogy Herder ezen legújabb 
vállalkozása is méltán fog érdeklődésre számot tarthatni, 
a mint ezt különben az első két kötetről tapasztalta is 
s a jelen évfolyam előszavában örömmel említi is a 
vállalat neves szerkesztője, Schnürer Ferenc. 

A könyv célját találóan fejezi ki a cime. Kiváló 
szakemberek tollából világos összefoglalást akar nyúj-
tani egy esztendőnek minden olyan eseményéről, a 
mely egy mai művelt ember érdeklődését hivatva van 
fölkelteni. Ez a sorozat tehát mintegy kiegészítő része 
a «Jahrbuch der Naturwissenschaften» címűnek, azzal 
a különbséggel, hogy míg ez kizárólag a természettudo-
mányok körére szorítkozott, addig amaz felöleli aj az 
egyházi, bj politikai, cj társadalmi, dj tudományos (a 
természettudományt kivéve), ej szépirodalmi és f j mű-
vészeti élet eseményeit, az év folyamán ezeken a terü-
leteken fölmerült változásokat ; ezekhez járul az év tör-
ténetének időrendi áttekintése és a nevezetesebb halottak 
rövid életrajza. 

Ezek teszik az évkönyv főbb részeit, a melyek ismét 
alfejezetek alatt az érdekes és hasznos ismertetések 
egész tömegét tartalmazzák. 

«Az általános egyházi életről» szóló első fejezet föl-
említi X. Pius pápa főbb intézkedéseit, alapításait, kör-
leveleit; az azévi szenttéavatásokat; a kölni eucharisz-
tikus kongresszust; a Szent Ferenc-rend jubileumát. 
A német és osztrák egyházi élet ismertetésével külön-
külön fejezet foglalkozik. Ezekből elénk tárul a fénye-
sen sikerült német katholikus nagygyűlés képe ; hallunk 
a katholikus mozgalmak eredményéről, az osztrák katho-
likus nagygyűlés elmaradásának okairól, a Pius- és 
Bonifatiusverein tevékeny munkásságáról stb. Végül 
ismét külön fejezet számol be a többi európai országok 
és az amerikai Egyesült-Államok egyházi eseményeiről. 
Mindezek részletes felsorolása persze nem lehet célunk. 
Mindössze nagy jelentősége miatt említjük, hogy Angliá-
ban a mult évben oly élessé vált a kath. iskolák elleni 
harc, hogy az angol katholikusok szükségesnek látták 
egy kifejezetten katholikus parlamenti párt megalakítá-
sát. Továbbá mint különlegességet jegyzünk föl egy ese-
tet, a mi már századok óta nem fordult elő : a mult 
évben Adria városra, a melynek lakói püspökükkel 
szemben tettlegességre vetemedtek, a pápa generalis inter-
dictumot mondott ki. 

Az évkönyv második része a mult esztendő politi-
kai életével foglalkozik. Az első részhez hasonló sor-
rendben tárgyalja az eseményeket és különösen bő terel 
szentel a balkáni annexiós krízis történetének, no meg 
a mult évi magyar politikai küzdelmek egy kissé túlélés 
kiszinezésének. 

A következő rész «Szociális és gazdasági kérdések» 
cimen az 1909. év gazdasági éleiébe nyújt betekintést 
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és az év gazdasági történetének jellemzését e három 
szóban adja : általános depresszió, drágaság és új adók. 
Egyébként e fejezetben megbeszélés tárgyát alkotják a 
mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, pénzpiac eseményei, 
megismerkedünk az új gazdasági könyvekkel, valamint 
a szociális mozgalmak és törvényhozás minden ágával. 
Értékes lapok tárgyalják az európai országok tanügyét 
is, a melynek terén főkép napjainkban se szeri, se 
száma az újításoknak és a fölszinre vetett új eszméknek 
az oktatás reformálása, coeducatio, iskolaköteles gyer-
mekek erkölcsi védelme stb. szempontjából. És mind-
ezeket nem elvont, száraz előadásban találjuk itt, hanem 
az általános műveltség követelményeit szem előtt tartó 
oly gyakorlati földolgozásban, amely méltán kelti föl az 
olvasó figyelmét. 

Ez a figyelem csak fokozódik, a mikor a tanítás-
ügy bőséges ismertetése után eljutunk a mult év tudo-
mányos életének leírásához. A hittudomány, bölcselet, 
történelem, nyelvtudomány és irodalomtörténet új ered-
ményei, elméletei, hosszabb életet érdemlő új könyvei, 
új fölfedezések és kutatások vonulnak fel előttünk, a 
melyek mind-mind fényes tanúbizonyságai annak a 
bámulatos szorgalomnak, a mellyel az emberi elme 
csak egy év alatt is dolgozik, verejtékezik a tudomá-
nyos munka terén. Az évkönynek ez az adatokban leg-
bővebb és értékre nézve legkimagaslóbb része. 

Az «Irodalom» cimű következő részben a szépiro-
dalom újabb termékeivel, az új lirai, epikai, drámai és 
prózai munkákkal ismerkedünk meg. 

Külön rész tartalmazza a művészi élet mult évi tör-
ténetét, a képzőművészetek, egyházi és világi zene, szín-
házak eseményeit. Végül következik az év történetének 
időrendi összeállítása s a halottak névsora. 

Ezek az itt pár szóval vázolt részek azonban csak 
keretek, a melyeken belül elhelyezkedik az a bő tarta-
lom, mely a csinos kiállítású munkát minden művelt 
ember előtt értékessé teszi, főkép azonban azok előtt 
akiknek anyagi eszközök hijján kellő számú tudomá-
nyos folyóirat nem áll rendelkezésükre, viszont azonban 
a nagy világ társadalmi és tudományos eseményeinek 
legalább oly fokú ismeretéről, a milyet az általános 
műveltség megkövetel, még sem akarnak lemondani. 
Ezeknek szinte nélkülözhetetlen ez az évkönyv, és ha 
csak az ily olvasókat tartjuk is szem előtt, Herder új 
vállalkozásának sikere biztosítva van. 

Végezetül még egyet. Bizonyára a könyv olvasóinak 
fel fog tűnni, hogy Magyarországról — a politikai feje-
zeten kívül — alig történik említés.1 Talán, hogy tudo-
mányos téren még nem eléggé dolgozunk ! Lehet. De az 
már mindenképen kevés ; hogy az «általános egyházi 
élet» cimű rész hires írója, Schindler bécsi egyetemi 
tanár is csak annyit tud említeni az 1909-iki magyar 
kath. mozgalmak, küzdelmek és eredményekből, hogy 
a meghalt Szmrecsányi Pál nagyváradi püspök helyébe 
Lányi József dr. lépett. Abban a reményben azonban, 
hogy a többi országokról szóló adatok nemcsak szám-
ban múlják felül ezt a magyar adatot, hanem pontos-
ságban is, méltónak mondhatjuk ezt a kötetet is arra 

1 Valamely módon érvényesülnünk kellene a külföldön is. 
Mindenütt kifelejtenek bennünket, pedig hát mi is dolgozunk, vagy 
m i ! Az Augustineumban lévők is ejthetnének erről itt-ott egy jó 
szót. Szerk. 

a figyelmes érdeklődésre, a melyben a két előbbi kötet-
nek része volt. Tóth Tihamér. 

Adolphe T{eHé. <i.) 

Egymásután térnek meg Franciaország szellemi 
kitűnőségei, míg hazájukban tombol a hitetlenség 
pusztító vihara. 

Brunetiére, az éleseszű kritikus, Bourget, a kitűnő 
regényíró, Huysmans, a nagy nyelvművész, Verlaine, 
a finomidegzetű lírikus és Coppé, a nép dalnoka után, 
Betté tér vissza az egyházba. Míg az előbbiek évekig 
közönyösen haladtak el a kereszt mellett, vagy pedig 
csak alkalomadtán támadták és gúnyolták, addig 
Rétté harcoló atheista volt, sportot űzött vallásellenes 
kifakadásaival. Megtért. Megtérését könyvben irta le. 
(Du Diable à Dieu. Histoire d 'une conversion. 
Préface de François Coppé. 29. kiadás, 1909. Vanier-
nél.) E könyv rendkívüli feltűnést keltett, hiszen 
Betté az anarchis táknak volt a költője. 

A bevezetésben elmondja, hogy családon kívül 
nevelődött. Protestáns városban lévő kollégiumba 
került. Az augsburgi hitvallás nem gyakorolt befo-
lyást ő reá. Száraznak mondja s olyan vallásnak, 
a melyben a törvény merevsége uralkodik a kegye-
lem fölött. 18 éves korában katona lett. Katonás-
kodása alatt szokta meg a testi és lelki orgiákat. 
Civiléletében író és költő lett ; versei az erotika és 
blaszfémia pokoli keverékei voltak. 27 éves korában 
lett a leglármásabb anarchista eszméknek hirdetője. 
«Isten, haza, állam, család, tulajdon, törvény, szokás, 
hagyomány mind béklyó — vessük el ezeket, akkor 
jön az aranykor!» — így gondolkodott Betté. Szerinte 
az anarchista mind «modern» nevelésben részesült; 
könnymirigye kicsordul, ha kutyát gázolnak el szeme-
láttára, de örömében diadalüvöltésben tör ki, ha egy 
«tőkepénzes» automobiljával felfordul és szörnyethal. 
Ezek az anarchisták, lia vallásról hallanak, úgy köp-
ködnek, mint a veszett macskák. Betté is ilyen volt, 
de azt állítja, hogy tanításukban van poétikus és 
nemes illúzió is; de az ideális anarchia szerinte 
csak akkor létesülhetne, ha az embernek nem volna 
hátgerince, gyomra és nemzőszerve. Betté hátat fordít 
e természetellenes tannak, miután a bombavetőket, 
a Luccheni-féle gyilkosokat is ünnepelte hóbortos 
költeményeiben. 

A kollektivizmusnak lett a hive, maga is alapí-
tott szindikátust az épí tőmunkások számára s buzgón 
hirdette a népgyűlésekben a forradalmi szociálizmus 
eszméit. 

Egy ilyen népgyűlés volt indító oka az ő sokáig 
húzódó megtérésének. Egy fontainebleaui piszkos 
kávéházban beszédet mondott . Hasból beszélt a mun-
kásoknak, körülbelül a következő m ó d o n : 

«Igen, elvtársak, eljön az idő, midőn az emberi-
ség fölszabadul régi babonái alól; elveti az Isten 
eszméjét, eltörli a magánvagyont és a militárizmust, 
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boldoggá lesz a tudomány által és ura lkodni fog a 
szabadság, egyenlőség, testvériség mode rn szent-
háromsága. Minden ország munkása i egyesüljetek, 
tömörül je tek szindikátusokba, rombol já tok le a pol-
gári t á r sada lmat ! Él jen a ha ladás ! H a l á l a p a p o k r a ! 
Halál a ka tonaságra! Halál a tőkére! Éljen a n e m -
zetközi for radalmi szociáldemokrácia!» 

A gyűlés erre a szép és mély beszédre szét-
oszlik, de négy m u n k á s meghívja a szónokot ba rá t -
ságos sörözésre ; az egyik pohárcsengés közt meg-
kérdezi : 

«Tudjuk, hogy nincsen Isten, a ki a csuhá-
sok gyatra ta lá lmánya. De mivel a világot nem 
teremtette senki sem, mégis szeretnők tudni, hogy 
hogyan kezdődött há t m inden?» 

Rétté, nagy materialista és evolucionista létére 
sem akar ta a munkásoka t félrevezetni, megvallotta, 
hogy biztosat senki sem tud ebben a kérdésben. 
Er re oda van a becsülete a munkások előtt. Pedig 
nagyon is könnyen vezethette volna őket félre. 
Dobálódznia kellett volna Lamarck , Darwin és 
Haeckel neveivel, össze kellett volna kevernie a 
t ranzformizmust a monizmussal stb. De lelkiismerete 
nem vitte rá. Tudta , hogy a népnek fac tum kell, 
nem hypothesis vagy szkepzis. Elhatározta, hogy 
ezentúl abban hagyja a szóbeli harcot , az a gondo-
lat is támadt fel benne egy pil lanatra, há tha mégis 
van Isten ? Három év mul t el a lelkiismeret első 
felébredése után. Rétté rájött , hogy a tudomány 
nem más, min t a mozgófényképek szinháza, a hol 
nagyon gyors egymásutánban vál takoznak a látást 
rontó, ingadozó, vacilláló képek. Megutálja a szocio-
logusokat, mer t hízelegnek annak a j ó marhának , 
melyet demokrác iának neveznek, hogy kihasznál-
hassák. Megveti a t udomány farizeusait , a k iknek 
egyéb ö r ö m ü k nincs, min t az Isten ellen való 
brekegés. Van «exakt» tudós, a ki műveiben n e m 
használ ja az «ég» szót, mert ennek n e m felel meg 
semmiféle konkrét valóság; a «Teremtő» szót sem 
veszi a tollára, mer t tudományos tudásunk nincs róla. 

A ha ladás csak szemfényvesztés, mer t minél 
j o b b a n tudjuk kielégíteni vágyainkat, annál erőseb-
ben nőnek. 

A magasztalt ha ladás olyan, mint a m ó k u s 
forgó kal i tkájában, folyton forog, de nem ju t tovább. 
Nem ha ladunk az örökké teli húsosfazék felé, sőt 
ijesztő m ó d o n nő a pauper izmus. Ilyen megfigye-
léseket tesz sötét pesszimizmusában Rétté az «intel-
lectuel»-ek közt. Nyomára jön , hogy a «laikus» 
iskolából kikerült tudományos szocialisták hatásos 
hazugságnak tar t ják a szocializmust, mellyel j o b b a n 
kizsákmányolható a nép, mint a régi hazafias és 
vallásos ideológiával. 

Torkig volt Rétté m á r az intellectuellek macchia-
velizmusával is, de csak egy Nagypénteken mert 
velük szembeszállni. A «Petite Republ ique» néhány 
szánalmas «bohóca» disznótort és hurkaestélyt 

rendezett Nagypénteken a keresztények bosszantá-
sára. A disznótor után nagy népgyűlés volt, 
melyen Anatole F rance és Jaurès is beszéltek. Más 
esztendőben Rétté is e lment a h i rhed t hu rka -
estélyre, most csak a népgyűlésre men t el, ki akarta 
elégíteni kíváncsiságát : miként nyal ja az arisztokrata 
szellemű France a csőcselék talpát. A hires Porte 
Saint Martini sz ínházban ment végbe a gyűlés. 

Lám Frigyes. 

M. B u d a p e s t . A hittudományi kar dékánja a kath. 
nagygyűlés diszelnökei között foglal helyet. 

E . Lőcs . Tudja kérem, ilyen a közélet embere. A közért 
fárad, áldoz, s éppen azért vagy semmibe se veszik, vagy 
még meg is rugdalják. Se baj, csak előre! Csak az ügyeknek 
használjunk ! 

B. B u d a p e s t . Kérem, a barátságnak is van határa, az 
se mehet a tárgyi igazság rovására. A sírdomb oly komoly 
hely, hol vagy semmit, vagy csak a teljes valót szabad mon-
dani. Az az iró szimpatikus, vagy részvétre érdemes ember 
lehetett ismerősei előtt, de mint iró kifogás alá esett, mert 
szép tehetségeit nagyon gyakran szenvedély befolyásolta. 
A «Pester Lloyd»-ban nem szórnak annyi gúnyt a pápaságra, 
mint a mennyit ő csak egy cikkében is (pl. a Budapesti 
Szemlében) elkövetett, — katholikus létére. Hát kérem, 
nevezhetjük — ha ez dicséret — humanistának, nevezhetjük 
polihisztornak, nagy olvasottságúnak, sok nyelvet beszélőnek, 
vagy akárminek ; de egyebütt is, sőt még kath. lapban is, 
ilyennek kath. részről dicséretet zengeni sehol a világon 
nem szokás. 

B. Ksztei 'ooni . Nem tudok belenyugodni abba, hogy 
a mit Méltóságodtól a minap a kath. énekeknek a protes-
tánsok részéről a XVI. században tőrtént kölcsönvételéről, 
mint irodalmi jelenségről és kultúrtörténeti tényről, annyi 
szakértelemmel, de csak szóval hallottam, hogy az csak 
szóval legyen elmondva s ne pl. a «Religio»-ban nyomatva 
is megjelenjen. Specialista kutatónk úgy is kevés van s a 
kik vannak, lehetetlen hogy azok csak maguk, illetőleg iró-
asztal-fiókjuk számára kutassanak. Annak a sajtó utján köz-
kinccsé kell válnia ; a sok közéleti téves fölfogást, olykor 
némelyeknek pávatollakkal való dicsekvését csak így lehet 
igaz történeti értékére leszállítani. Tudom én, hogy nálunk 
sok tudás van a véka alá rejtve; ez a rosszul magyarázott 
«szerénység» az oka, hogy a komoly tudás rovására miért 
érvényesülnek nálunk annyiszor úgy a közéletben, mint az 
irodalomban az üresfejű, de merész rikkancsok. Hát tisz-
teljen meg, kérem, egy-két érdemleges tanulmánnyal, a 
magyar kulturtörténelemnek lesz belőle haszna. 

TARTALOM. Szempontok a mai pantheismus etio-
logiájához. I.^Schütz Antal dr.-tól. — Hofbauer sz. Kele-
men élete. XVII. Breznay Béla dr.-tól. — Mende-mondák 
Galileiről. III. Lukcsics József dr.-tól. — A francia föld-
ről. V. P. M.-tői. — Az oltárépítmény fejlődése. II. Luttor 
Ferenc dr.-tól. — Egyházi világkrónika. —y —/a-tól. — 
Irodalom. Platz : Természettudomány és igazság. Dudek-
től.— Schnürer : Jahrbuch der Zeit- und Kulturgeschichte. 
1909. Tóth Tihamértől. — Adolphe Rétté. I. Lám Frigyes-
től. — Telefon. 

Laptulajdonos és k iadó: 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 



LXIX. évfolyam. 38. szám. 1910. november 20.- yir 

R E L I G I O 
TUDOiMÁNYOS, 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 

k 12- D U D E K J Á N O S dr. 
6 - EGYETEMI T A N Í B 

SZEUKESZTOSEG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

Szempontok a mai pantheismus étiologiájához. 
(Ii.) 

A reneszánszban azonban a kezdeményezés, kere-
sés és szabadság elve elszabadult a tanulás és tekin-
tély elvétől és azóta főként két úton törtet előre, 
melyek mindegyike pantlieizmus felé terelheti az 
elméket. 

aj Mindenekelőtt megteremtette a kicsinylést, majd 
megvetést mindennel szemben, a mi az európai embe-
riség öreg, a reneszánsz emberek Ítélete szerint 
elöregedett tanítójától ered, a m i n t ez megnyilatkozik 
tudományos téren a humanizmus i rodalmában, a 
platonikusok és Aristoteles-követők harcaiban, vallási 
téren pedig a nagy vallásújí tásokban Luther vezéralak-
jával. A XVI. és XVII. század indulatosságát és erősza-
kosságát fölváltotta a XVIII. században a lesajnálás és 
gúnyos lenézés s maradt a XIX. században az idegen-
kedés és idegeskedés mindazzal szemben, a mi katho-
likus fölirással vagy képpel szerepelt akár a történeti 
hagyatékban, akár az életben és a hétköznapi tudo-
mányos forgalomban. 

A míg azonban az egyházzal, az öreg tanítóval 
szemben tanúsított magatartás az enyhébb formák felé 
skálázott, addig a régi egyházi tanításokkal való 
bánásmód fordított arányban fejlődött. Az annyi 
gúnnyal kilúgozott skolasztika a XVI. és XVII. szá-
zadban sem a katedrákról, sem a könyvekből, sem 
az elmékből nem szorult le. Napjainknak van fönn-
tartva az a részletező, módszeres tudományos tény-
megállapítás, hogy a reneszánsz bölcselői tiltakozá-
saik és fogadkozásaik dacára a skolasztika emlőin 
élnek.1 Leibniz, Descartes, Spinoza, Wolff, sőt Kant 
mennyire függnek tőle, a részletekben még nincs 
a kívánatos akribiával megállapítva, de általános-
ságban már régebben el van ismerve. Hogy pedig a 
XVI. század vallásújításában, nevezetesen Luther 
«evangéliumi» kereszténységében sokkal több a katho-
likum, mint a mennyit elbir a XX. századi liberális 
német theologia, azt egyértelmüleg vallják nagy 
dogmatörténeteik Harnack-al az élükön. 

1 L. Dyroff Renaissance und Philosophie c. monografia-
gyüjteményét. 

A XIX. és XX. század hivatásos kutatóinak nagy 
része tehát alább hagyott a «furor protestanticus»-sal, 
sőt protestáns theologusok iparkodnak méltányosak 
lenni a katholikus egyházzal és annak tanaival szem-
ben, iparkodnak az «értőnek» álláspontjára helyez-
kedni a «tout comprendre c'est tout pardonner» elve 
ér te lmében; iparkodnak megérteni a katholicizmust 
mint történeti nagyhatalmat, mint egy fejlődésnek 
szükséges előfokát és mint ma is számot tevő vallási 
tényezőt. A Pascendi-enciklika körül kifejlődött ér-
dekes eszmecserében is ez volt az alaphangjuk. De 
itt aztán meg is állnak. A történeti méltatás és a 
történeti jogosultság elismerése után annál élesebben 
foglalnak állást tanításaival szemben. Megbarátkoznak 
vele, vagy legalább figyelemre és érdeklődésre mél-
tatják, mint történeti és vallási tényezőt, de a leg-
elszántabban frontot csinálnak, mikor az igazság 
tanítójaként kerül eléjük. A reneszánszi elszabadultság 
és lázadás szelleme lehiggadt és átfinomodott egy 
sokszor udvarias, de mindig felsőbbségi önérzettel 
vallott mellőzéssé. «Iöhet-e valami jó Názáretből — 
gondolják, ha nem is mondják . «Es gibt keine katho-
lische Wissenschaft und hat noch keine gegeben» — 
állapítja meg egy Virchow abban a hires vitában, 
mely Spahn-nak a strassburgi egyetem történeti tan-
székére való kinevezése körül megindult. 

így a legtöbb nemkatholikus tudósban sokszor 
nem is egészen öntudatosan, hanem inkább örökölt 
terheltség alakjában idegenkedés és idegeskedés él 
minden olyan tanítással szemben, a mit a katholikus 
egyház is nyomatékkal magáénak vall. Ez a lelkület 
m á r eleve, a tudományos vizsgálat megkezdése előtt 
a legtöbb ú. n. független gondolkodót a pantheizmus 
felé hajlít ja. Az egyisten hivés ugyan a protestantiz-
musnak az ősi kereszténységgel közös alaptétele. De 
a protestant izmus hi t tudománya jobbára magáévá 
tette Luthernek és aztán Kantnak ismerettanát, ennek 
következtében eláll az egy igaz Isten bizonyításától 
és így a bölcselkedők elé az egyistenhivést nem úgy 
állítja, mint bölcseleti érvekkel és szempontokkal 
támogatható, tehát tudományos vitatás szempontjá-
ból komolyan számba veendő elméletet, sőt a komoly 
tekintetbevevés jogát eljátssza a kétféle igazságról 
szóló elv elfogadásával. E szerint más a vallási meg-
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győződésnek alapja és jellege, mint a tudományosé, 
és így könnyen lehetséges, hogy valaki mint tudós 
pantheista, mint hivő monotheista. Harnack szerint a 
személyes Isten vallása nem tartozik a kereszténység 
lényegéhez; Paulsen e nézetnek buzgó apostolául 
csapott föl elterjedt Einleitung]ában. 

Az elméleti, tudományos monotheizmus egyedüli 
következetes képviselője tehát a katholikus tudomány 
marad. Ám ennek álláspontjával szemben nyomban 
megnyilvánul a fönt emiitett terheltség: Jöhet-e valami 
jó Názáretből? Hogy ez a lelkület nem fantom, ha -
nem mint pszichológiai tényező csakugyan befolyá-
solja az elméleti kérdésekben való állásfoglalást, 
annak a mai tudományos élet számos bizonyságát 
adja . Csak egy kissé mélyebbre kell tekinteni. Pl. 
Aristoteles bölcseleti elsőbbségét és kiválóságát elv-
ben elismerik a történetírók. Mégis mért nem tud 
jobban hódí tan i? Mért sajnálták le annyira a XIX. 
század második felében Trendelenburgtól és Brentano-
tól kezdeményezett aristotelesi mozgalmat? Főként 
mert az egyházi bölcseletnek is ő volt a vezére. 
Sőt maga Trendelenburg és Zeller mér t értelmezték 
mint Rolfes kimutat ja , annyira egyoldalúan? Nagy-
részt azért, mer t tudatosan ignorálták a keresztény 
középkor szellemi tevékenységét. Nem mondom, 
hogy Aristoteles ma nem részesül a kellő történelmi 
méltánylásban. De bizonyos, hogy mint tanító is 
sokkal nagyobb hatással volna a mai bölcseletre, 
ha nem látnák benne a titkos katholikust. Csak olvasni 
kell egy Har tmann-nak vagy W u n d t n a k munkái t és 
nyomban kitűnik, minő gondolatokat és érzületet 
kötnek ők, és e vezető szellemek nyomán mások 
ahhoz a kijelentéshez, hogy ez vagy az a tan 
skolasztikái. Legtöbbször ezzel a kijelentéssel mentik 
föl magukat egy-egy tétel behatóbb vizsgálata alól, sőt 
nem egyszer azt a látszatot keltik, mintha egy tétel 
cáfolata és az ellentétel bizonyítéka már adva volna 
abban a megállapításban, hogy skolasztikái, vagy 
katholikus tétel. Elavultság, meghaladottság, tudo-
mánytalanság — ezt akar ják itt egy szóval kimondani . 

Tipikus e tekintetben a nemkatholikus Foerstcrnek 
egy vallomása «Az utóbbi évek leforgása alatt volt 
módomban érdekes tapasztalatokat tenni a föltétlenül 
szabad kutatás számos képviselőjének hihetetlen 
elfogultságáról: eleve megállapított dogmájuk, hogy 
mindaz, a mit a katholikus egyház vall, képtelenség, 
babona és betegség; el sem tudják gondolni, hogy 
egy elfogulatlan embert konkrét tapasztalat, szabad 
kutatás és komoly elmélkedés a neveléstudomány 
terén arra vezethet, hogy a római egyháznak bizo-
nyos nézeteiben minden behatóbb lélek- és élet-isme-
ret elkerülhetetlen következményeit ismerje meg és 
el. Ez szerintük a nemkathol ikusnak egyszerűen 
nincsen megengedve ; az ő számára az igazságnak 
ott végződnie kell, hol a katholicizmus kezdődik; 
nem szabad itt semmit sem helyeselnie, különben 
nem megy m á r komoly tudományos ember számba. 

Ez a modern radikal izmus kötött marsrutája . Aki 
nem igazodik ehhez, a ki tudományos komolyság-
ból és becsületes meggyőződésből igazságos akar és 
kénytelen lenni, azt u l t ramontánnak kiáltják ki, és 
ezzel ár ta lmat lanná teszik. A mi mondanivalója 
azután akad, azon eleve napi rendre térnek.»1 

Távol legyen ezt minden mai panthistára ráolvasni 
vagy akár csak általános jellemzéknek tartani. Tény 
azonban, hogy az idegeskedés a katholikus igazsággal 
szemben fönnáll és nem engedi legtöbb esetben a katho-
licizmus által képviselt igazságnak, tanításnak elfogu-
latlan vizsgálatát; a lelkek jobbára ellene vannak 
hangolva. 

bj Ugyanezen tövön fakad aztán egy másik tény, 
melynek megállapításánál azonban m á r nem kell 
hangfogóval élni : A nemkathol ikus gondolkodók 
általában nem ismerik a theizmusnak azt a fo rmá-
ját, melyet a katholikus tudósok, nevezetesen a szent 
Tamás nyomán j á ró spekulativ h i t tudomány kép-
visel; catholica non leguntur, ez a jelszó még most 
is teljes érvényben van nem ugyan a katholikus tör-
téneti, de annál inkább a dogmatikai munkákkal 
szemben. Harnack nagy dogmatörténetének vége felé 
említi,hogy «efféle művek» még napja inkban isjelennek 
meg. De irodalmi apparátusa és megjegyzései egyaránt 
elárulják, hogy egyetlenegyet sem ismer közelebbről. 

Már most bizonyos, hogy a legtöbb bölcselő nem 
rátermett arra, hogy az összes s épen a legnehezebb 
kérdéseket maga tárgyalja le elejétől kezdve, mintha 
előtte még senki sem dolgozott volna rajtuk. A leg-
kiválóbb művészeknek is van olykor szükségük mo-
dellekre vagy természeti benyomásokra ; nem tudnak 
mindent , a mit alkotnak, magukból meríteni. Ugyan-
úgy a legmélyebben j á ró és legeredetibb gondolko-
dók is rászorulnak megállapításaikban azon alomra, 
melyet a történelem nyújt. Ha tehát nem tud szelle-
mükhöz férkőzni a monotheizmus a maga legtisztább 
és legkifejlettebb formájában, ha másod- és ha rmad-
rangú ismertetésekből szól csak hozzájuk, csoda-e, 
hogy a katholikus igazsággal szemben amúgy is m á r 
bizalmatlankodó lelkületű tudós h a m a r kapható egy 
hitehagyó Julianus-féle nyilatkozatra : Vidi, intellexi, 
condemnavi ? Hisz legtöbbször olyan torzkép és szá-
nalmasság az, amit monotheizmus néven ismertetnek 
és cáfolnak, hogy meglepne, ha melléje szegődné-
nek. De mért zárkóznak e l ? Miért nem nyitnak aj-
tót-ablakot az igazságnak és a tanító szempontoknak, 
akárhonnan j ö n n e k ? Miért nem hangolják lelküket 
a tiszta igazság elismerésére,bárki kínálja föl az t? így 
általában nem vehetik zokon tőlünk, ha sajnálkozva 
ugyan, de igazunk iránt csöppet sem habozva csak 
azt konsta tá l juk: Vidisti, sed non intellexisti; nam si 
intellexisses, non condemnasses. 

2. Midőn a reneszánsz-lelkület így idegenkedést 
és idegeskedést teremtett minden tisztes régi tanító 

1 A nemi élet etikája és pedagógiája. 14. lap. 
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és tanítás ellen, másrészt a szellemeket szinte határ -
talan függetlenségérzettel, küzdelemvággyal és erő-
tudattal töltötte el. A bölcselet a középkorban szíve-
sen viselte az ancilla theologiae tisztét abban a tel-
jesen igaz meggyőződésben, hogy Deo servire regnare 
est. A reneszánsz-szellem a titán szerepére vállalko-
zott : a bölcseletet kiszabadítani a theologiai függés 
jármából , sőt a vallási meggyőződés nyűgéből; telje-
sen a maga eszével igazodni el az élet útján, azután 
itélőszéket állítani és ez elé idézni mindent, a mi 
igazságnak vagy elméletnek nevét viseli és igényt 
tart emberek meggyőződéséhez. 

Ennek a máig vallott p rogrammnak egyik közvet-
len megnyilatkozása az a tény, mely ma is sokat 
kellemetlenkedik a meggyőződéses katholikus tudó-
soknak, hogy az ú. n. szabad bölcselet nem képes 
m á r megérteni és méltányolni a katholikus vagy 
csak pozitív keresztény meggyőződésű gondolkodó-
nak álláspontját a szabad kutatással szemben. Nem 
tudja elhinni, hogy a kinek dogmatikai hite van, 
azért még nem képtelen elfogulatlan kutatásra ; nem 
tud bízni az ilyen gondolkodók kutatási eredményei-
nek és tudományos meggyőződésének őszinteségében. 
A merőben történeti kutatásra nézve sok jeles ka-
tholikus búvárnak kiváló tudományossága végre tet-
tel cáfolta meg e balhiedelmet és kivívta az ú. n. 
szabad i rány részéről is a katholikus történetíró 
illetékességének elvi elismerését ; de annál határozot-
tabban megvonják azt a spekulativ tevékenységtől. Ez 
kifejezésre ju t abban a meggyanusításban, melynek 
Paulsen részéről ki van téve egy Descartes, Leibniz 
és Locke monotheista bölcseleti álláspontja. Sokan 
a pozitív keresztény állásponton levő bölcselőnek 
készek elismerni tehetségeit és elfogadni egyes kö-
zömbös tételeit, de mihelyt arról van szó, hogy ko-
moly méltatásban részesítsék az alapelvekre, neveze-
tesen az Isten megismerhetőségére vonatkozó kifejté-
seit és érveléseit, legtöbbször udvariasan, de hatá-
rozottan kitérnek, «dogmatische Gebundenheit»-ről 
meg miről beszélnek és napi rendre térnek. Ez is 
egyik oka annak a sajnálatos jelenségnek, a melyről 
az imént volt szó : nem olvassák elmélyedve a katho-
likus álláspontot kifejtő nagystílű műveket. Avagy me-
lyik modern gondolkodó olvasta Scheeben dogmatiká-
j ának első kötetét vagy Kleutgen De Deo c. tractatusát ? 

A másik oldalról meg eleve biztos lehet a leg-
messzebbmenő bizalomról és visszhangról, ki valami-
képen megmutatta, hogy a dogmákkal mer gyökere-
sen szembehelyezkedni. Igy teszi meg Paulsen Spi-
noza-t a pantheizmus szentjévé. Itt aztán legtöbb-
ször mintha egészen elülne az a mozgékony kritikai 
szellem, mely kifogyhatatlanul éleslátó és leleményes 
a hivő tudósok szellemi termékeivel szemben. Itt 
szinte láttatlanban előlegezik a bizalmat és tárgyila-
gosságot, és a mit az emberiség régi tanítójától oly 
határozottan megtagadnak, a tekintélyre támaszkodó 
hitet itt bőven kiutalványozzák. 

Ez természetesen megint nem akar minden pan -
theista gondolkodó diszkreditálása lenni. A jelen fej-
tegetésnek egyáltalában eszeágában sincs általánosí-
tásokat világgá ereszteni, hanem csak szempontokat 
akar megjelölni, melyek irányítást nyúj thatnak konkrét 
esetekben egyes gondolkodók állásfoglalásának teljes 
megértéséhez. Mely esetben mely szempontok érvé-
nyesülnek, az egyes konkrét megállapításoknak föl-
adata. Legyen szabad e helyen fölhívni a figyelmet 
Do/ia/A-nak1 könyvére, mely konkrét adatokkal is 
szolgál a tudósok lélektanához. 

A szellemek függetlenségi vágya és erőérzete 
még kifejezésre is törekszik : tetszeleg a maga 
erejében és hevül attól a tudattól, hogy a maga sor-
sának kovácsa lehet. Tudatában van annak, hogy 
sokat, sőt talán mindent kockára tett, midőn ujjat húzott 
a régi megszentelt fölfogással ; tudja, hogy szemben 
találja magával azt a szervezett és még uralkodó intéz-
ményt, melynek álláspontjával szakított és ez büsz-
keséggel és valami különös kéjjel tölti el : a tragikai 
hős érzetével. Van valami démoni és ifjú erő számára 
szinte ellenállhatatlan varázs abban a tudatban, hogy 
«egy» milliókkal áll szemben; hogy ő benne van valami, 
a mi mindazokban hiányzik; hogy küzdelemre lehet 
kilátás, hol sokan talán borzadva nézik, de vala-
mennyien bámuló tapsra készen állnak és a küz-
delem kezdetén ki ne biznék a tapskiváltó sikerben ? 

Igaz, ez a tragikai póz különösen tapasztalatlan 
fiatal embereket ragad el, szalon- és zsúrfilozófusokat, 
kiknek kedvük telik abban, hogy háborgó vizekre 
merészkednek, a par ton álló társaság pedig, külö-
nösen annak nőtagjai sikoltozva szemlélik a vakmerő 
vállalkozást; maga a vállalkozó azonban még nem 
rendelkezik elegendő lelki mélységgel ahhoz, hogy 
tudná, mennyire nem pózra és já tékra valók a nagy 
életkérdések. Sok ember azonban nem egy pontban 
mindig fiatal marad ; és azért a tragikai póz a pan-
theizmus propagandájában is játszik szerepet. Hiszen 
hányan vallják jelszóul Lessingnek ismert kijelen-
tését, mely szerint kívánatosabb az igazság bírásánál 
a kutatás szabadsága a tévedés összes eshetőségeivel 
együtt I Nem titkolják, hogy nagy megelégedés és 
önérzet forrása rá juk nézve az a tudat, hogy más 
úton járnak, mint a milliók (értsd a hívőket), és 
hogy maguknak köszönhetik világnézetüket és nem 
az évezredes hagyományoknak. 

Egy másik jelenség is mutatja, hogy ez a tragikai 
magatartás, az el lentmondásban és a környezettől 
való eltérésben rejlő varázs, ha mindjár t igen komoly 
és tiszteletre hangoló formában is, nagy szerepet 
visz a világnézet alapvető kérdéseit illető állásfogla-
lásban. Vagy tíz év óta ismét sűrűbben találkozni a 
hi thagyóknak azzal a típusával, melyet legjobban 
úgy lehetne je l lemezni : az igazság fanatikusai. Itt 
nevekre is lehet gondolni, minők Spicker, Hoens-

1 Die Freiheit der Wissenschaft (1910). 
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broech, Fr. Mach, H. Koch, Schnitzer, Loisy. Közös 
vonásuk, hogy hithagyásukat merőben az elméleti 
igazság nevében, elméleti kutatásaik eredményeként 
adják elő. Egyébként pedig kitűnik, hogy egyoldalú 
intellektualizmussal mentek neki a nagy életkérdé-
seknek és itt is csak egyes szempontokat egyoldalú, 
aránytalanul nekihalmozott energiával dolgoztak ki 
végig, más lényeges szempontoknak teljes mellő-
zésével. Az elméleti igazságot kiszakítják a lelki élet 
eleven egészéből, és kötelezve érzik magukat ezen 
egy szempontnak föltétlenül alárendelni minden 
egyebet. «Vitam impendere vero» — rendesen ezzel 
a je lmondat tal bocsátják világgá azt a művüket, 
melyben a világnak beszámolnak új állásfoglalásuk-
ról : az egyik «meggyőződése köpenyébe burkolózva» 
nem hederít átkokra, avagy sajnálkozásokra, melyek 
az elhagyott ősi egyházból követik lépését; a 
másik sajnálkozik ugyan otthagyni egy intézményt, 
melynek gyermekévei óta hű tagja volt és vele a 
békés gondtalan életet, és küzdelmeknek megy 
eléje, de «az igazság ellen nem véthet». Ki ne érezné 
ki mindebből a föntjelzett tragikai vonást? 

Ha már most ezen szempont világánál nézzük 
a pantheizmusnak mai helyzetét, a jövőre való 
kilátásai mégsem annyira fényesek, mint Paulsen 
után valaki gondolhatná. 

A pantheizmusnak ma egyik főforrása az a 
történeti helyzet, melynél fogva pantheistának lenni 
annyi, mint egy évezredes tanítótestület tekintélyétől 
függetlenül alkotni meg világnézetét és fölvenni a 
küzdelmet egy még mindig a ha ta lomnak külső súlyá-
val is rendelkező intézménnyel és más világnézetet 
vallani, mint a milliók. Ez a forrás azonban abban az 
arányban apad, amelyben szállítja a vizet a pantheiz-
musnak. Épen a magas vízállás apasztja ma jd ki a forrást. 

Amennyiben lehet prognózist csinálni a történe-
lem számára : eljön az idő, midőn bölcselő körök-
ben pantheistának lenni már nem lesz szembe-
szállás egy uralkodó szellemi áramlattal, hanem 
a megszokott, sőt örökölt irányzathoz való csat-
lakozás. A pantheistaság akkor m á r nem jelent 
t ragikumot és mártiromságot. Valamikor tehát a 
pantheizmus lesz «in possessione» és akkor persze, 
a kiknek tragikai ellentétek feszültségére van szük-
ségük, hogy szellemi tevékenységük megőrizze ener-
giáját és termékenységét, azok ma jd ugyanazon az 
uton, a tragikai ellenkedés útján, visszakerülnek a 
monotheizmushoz. Mert ennek a vallása már akkor 
megint független szellemet és az uralkodó áramlattól 
való emancipáltságot kíván. Hozzá fog járulni egy 
másik mozzanat : olyankor fölfedezik, hogy van 
varázsa és értéke annak is, a mi régi — a pan -
theizmus is szereti magát a Kelet ősi bölcsességének, 
nevezetesen a hindu bölcsek szerepében láttatni. Persze 
itt sem szabad hiányoznia a különcségnek : a pan-
theizmus régi bölcsesség — úgy mond ják —, azonban 
feledésbe merü l t ; rég megvan ugyan, de mi akad-

tunk ismét r á ; mi ismertük föl értékét a régi 
vászonnak, melyet a tekintély vezérlete alatt álló 
tömegek nem értettek meg és lomtárba tettek. Sok 
gondolkodónak mindenáron eredetiség kell; ha nem 
lehet föltaláló, legalább fölfedező szeretne lenni. 

Nem mondom, hogy a régi igazság hű követői-
nek ebben a szellemi impresszionizmusban és fin-
de-siècle izű mozgalomban majd valami nagy kedve 
telik. I)e hogy a pantheizmus szellemi értéke és 
igaz volta felől komolyan gondolkodásba ejthet, az 
is bizonyos. Utóvégre az igazság nem tehető ki 
valami szellemi börze árfolyamhullámzásainak és 
nem lehet egyszerűen csak szellemi sport tárgya. 

Schütz Antal dr. 

Hofbauer sz. Ideiemen Mária hitvalló élete 
főbb vonásaiban feltüntetve. (xvm.) 

Tanítványok. Iskolája. 
Hofbauer szent Kelemen atya azok közé a nagy 

szentek közé tartozik, kik nem csak soha el nem 
halványuló példát hagytak Isten országában, hanem 
egyúttal, a mint mondan i szokás, iskolát is alapí-
tottak, hozzájuk hasonló tanítványokkal, a kik a szent 
férfiú szellemét, kiki a maga körében és módja 
szerint, örökségképen hozták át az utókorba. Ennek a 
ténynek jelzése kötelességünkké teszi most már, hogy 
á t té r jünk a szent férfiú apostoli működésének térítői 
oldalára. Ez a térítői működése szentünknek há rmas 
i rányban nyilvánult. Első i rány: if jú emberek meg-
nyerése a magasabb tökéletességre való törekvésnek 
és ebben az i rányban való nagysikerű nevelése. 
Második i rány: bűnösök megtérítése és nagy töké-
letességre való ösztönzése. Harmadik i rány : más 
vallásúaknak Krisztus Urunk igaz egyházába való 
át-, illetve visszatérítése. Lássuk mind a három irányt 
példákban, illetve esetekben. 

Legújabb rendi történetirója mond ja szentünkről, 
hogy ő azt az időt, mely rengeteg elfoglaltsága mellett 
szabadon maradt , csaknem egészen az ifjúság gon-
dozásának szentelte, jól tudva azt, hogy az ifjúság 
nevelése a jövő megalapítása.1 Hofbauer atya a kö-
rülte csoportosult ifjú nemzedéket az érettebb ifjúság 
köréből, jobbára főiskolai tanulókból és főiskolai 
pályavégzettekből, kik az élet nehézségeivel való 
megküzdés elején állottak, toborzottá össze. Az itt 
most az első kérdés, mi hozta ezeket szentünkkel 
összeköttetésbe ? Rövidre fogva a feleletet : Hofbauer 
szent életének nagy hire, prédikációinak meghallga-

1 Auch darin ist diese Heiligengestalt so ganz zeitgemäsz, 
dasz gerade er, der erfolgreiche Prediger und der viel-
gesuchte Beichtvater, keineswegs glaubte, mit Kanzel, Beicht-
stuhl und Sakristei sei das Priesterwirken erfüllt, sondern 
mitten unter das Volk ging und vorab die Jugend an sich 
heranzog und selbst jeden freien Augenblick ihr widmete. 
Innerkofler, 492. 1. 
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tása,1 másoknak vezetése. Az első két ifjú emberről, 
kik Hofbauer szorosabb kötelékű tanítványai lettek, 
tüzetesebben kell megemlékeznünk, mert ez a két 
hozzá bejáratos gyónófiú hozta össze csaknem egé-
szen az ú. n. Hofbauer-iskolát . Pajalich tanúskodik, 
hogy mikor ő 1816-ban szentünket mint fiatal áldozó-
pap lakásán fölkereste, ott mint legelső tanítvá-
nyokkal Franz Springerrel és Joli. Ev. Madlener 
dr.-ral találkozott, kik szentünkhöz jár tak, a mint 
mondani szokás volt, «beszélgetés»-re.2 

Springer előbb szülei, kivált apja kívánságára, 
a ki maga is valaha papjelölt volt s a kisebb ren-
deket is már fölvette, papi pályára készült; de a 
bölcseleti tanfolyam harmadik évére Bécsbe jővén, 
a papi pályára lépés szándékával fölhagyott és a 
jogi pályát választotta. Atyja e lépése miatt megvont 
tőle minden segítséget. Az ifjú így nagy Ínségbe 
került. Enni napjában csak egyszer kapott anyjának 
egy bécsi rokonánál . Bulláról, lakásról s a mire 
ezen fölül még szüksége volt leckék adásával magá-
nak kellett gondoskodnia. Hogyan ismerkedett meg 
Hofbauer atyával, eddig nincs kiderítve. Annyi tény, 
hogy egész életéről egyetemes gyónást végzett szen-
tünknél s attól az időtől fogva egészen megváltozott. 
Szent életet kezdett élni. Mikor e fölött egykori da j -
kája Hofbauer atya előtt csodálkozását fejezte ki, 
szentünk Liguori szent Alfonznak egy képére mu ta -
tott r á : «Ez ad neki, m o n d á , j ó szellemet». Springer, 
mondhatni , tanítványok szerzésében föl egész a ma-
gasabb körökig legbuzgóbb tanítványa volt szen-
tünknek. 

Madlener ereiben zsidó vér folyt. Nagyatyja 
és ennek családja vette föl a szent keresztséget. 
Atyja ezredorvos volt Csehországban, Strakonitzban. 
A család minden tagja, úgy látszik, nagy tehetséggel 
volt megáldva. Két fitestvére Madlenernek tábornok, 
illetve tábornagyságig vitte föl. Maga Madlener a 
bölcseleti doktorátust kitüntetéssel szerezte meg a 
bécsi egyetemen. Nagy elmebeli tehetsége mellett 
ritka jószivűség és jellemtisztaság volt már ifjú korá-

1 Unter anderen — mondja Pajalich, a ki maga is mint 
ifjú áldozópap csatlakozott szentünkhöz — wurden einige 
Studenten und Angestellte von vortrefflichen Eigenschaften 
bei Anhören der Predigten des P. Hofbauer von der Gnade so 
gerührt, dasz sie ihn in seiner Wohnung näher kennen 
lernen wollten. Erinnerungen, §. 73. 

2 Seitdem ich als junger Priester (theol. doctoratusra 
készült) im Jahre 1816 die Wohnung P. Hofbauer oft zu be-
suchen angefangen, waren die ersten, die ich kommen sali, 
um mit ihm sich zu unterreden, Herr Franz Springer und Herr 
Dr. Johann Ev. Madlener; jener ein talentvoller Jüngling, 
gesetzt und zugleich ungemein artig, damals Kandidat des 
bürgerlichen Rechtes, wohnte im Hause eines Grafen als 
Erzieher ; der zweite war Doktor der Philosophie und damals 
supplierender Professor dieser Wissenschaft an der Wiener 
Hochschule. Beide Jünglinge gewannen von der Gnade Gottes 
gerührt eine sehr grosze Zuneigung zur Person des P. Hof-
bauer und wurden seine treuesten Schüler. I. m. §. 13. 

ban tulajdona.1 Alig hogy megszerezte a doktori ok-
levelet, magántanár rá habilitáltatta magát a bécsi egye-
temen a fensőbb mennyiségtudományból. E mellett 
metafizikai tanulmányokat folytatott, de oly szeren-
csétlenül, hogy lelke a bolondos pantheisztikus rend-
szerbe merült el.2 Megtérítője, illetve kijózanítója 
tulaj donképen Hofbauer atya tanítványa, a szellemes és 
erélyes Springer volt. Mikor egyszer Madlener kegyet-
len fogfájásban szenvedett, Springer, a kiben akkor 
már Hofbauer atya fensőbbséges szelleme buzgott és 
pattogott, ezt írta föl Madlener a j ta jára : «A Madlener 
nevű Istennek fogfájása van».3 Ez volt a kijózanítás. 
Megtérése sajátságos körülmény között folyt le. Egy 
magas állású urat bántott meg s közvetítőre volt 
szüksége, hogy a hiba jóvá legyen téve. A közvetítés 
eszméje és szükségessége a kétségkívül nagy filozóf 
elmét a világ Megváltója, az Úr Jézus Krisztus engesz-
telő közvetítésének magasztos titkára terelte át és 
Madlener lelke a keresztény vallás fenségének örökre 
meg volt nyerve. Megtartotta tanári székét a bölcsé-
szeti ka rban ; de átjárt a hi t tudományi karba tlieo-
logiát tanulni. A többit megtette nála a Hofbauer 
atyával kötött közvetetlen ismeretség. Hogyan történt 
ez, e lmondja ő maga. Leopold Böger negyedéves 
theologustól nagy dicsérettel hallotta emlegetni Hof-
bauer atyát, mint igazi Isten emberét. Ettől a pilla-
nattól kezdve erős vágyat érzett lelkében, hogy szen-
tünket közelebbről megismerje. Az első találkozás 

1 Da man ihn einst einer Lüge bezichtigen wollte, ant-
wortete er in kindlicher Entrüs tung: «Madlener lügt nicht!» 
Und da ein Armer ihn um einen Rock bat, gab er ihm von 
seinen beiden den besseren ; die Zimmerfrau jammerte nun : 
«Aber Herr Madlener, Sie haben ja einen abgetragenen !•> Er 
gab zur Antwort : «Der arme Mann ist auch mein Bruder ; 
warum soll ich meinem Bruder das Schlechtere geben?» 
Innerkofler, 496. 1. 

2 Der junge Philosoph pflegte, halb in kindischem Scherz, 
halb im Ernst vor dem Stephansturm den Hut zu ziehen, 
weil er in diesem vielgegliederten Kolosz ein groszes Stück 
der Gottheit sah. Bei seinem Ansehen und liebenswürdigen 
Wesen war es ihm ein Leichtes, einen Kreis von Schülern 
um sich zu sammeln, um ihnen seine pantheistischen Grund-
sätze beizubringen. Mader, Die Kongregation, 310. 1. 

3 «Der Gott Madlener— hat Zahnweh!» Springer utóbb 
szentünk szerzetébe belépett, a hol vezérszerepet játszott. 
Aldozópappá 1821-ben szentelték föl. Er war es, der aus 
Italien die nötigen Beobachtungen holte, um die Lebens-
ordnung der österreichischen Redemptoristen genau zu-
sammenzustellen. Er vor allem brach die Macht der Boosianer 
(föntebb ismertetett áiszenteskedők, Aftermystiker) in Gafl-
neukirchen und hielt die ersten Redemptoristenmissionen. 
Er wirkt sozusagen heute noch im katholischen Volke durch 
das in drei Millionen verbreitete Missionsbuch (magyarra is 
le van fordítva. I. bold. Urge Ignác és e sorok irója, mint 
pazmaniták, fordították le, Dankó, akkor bécsi egyet, tanár 
buzdítására, a ki a könyvet magyarul saját költségén adta 
ki), das er anregte, für das er den Plan entwarf und die 
Vorarbeiten machte, so dasz es P. Kozmaczek und Madlener 
ausarbeiten konnten. Und er gründete 1825 in Lissabon das 
Redemptoristenkloster und wirkte dort wie ein wahrer 
Apostel. Innerkofler, 575. 1. 
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séta közben történt. Hofbauer atya a nevezett theo-
logussal sétált s ez tette figyelmessé szentünket 
Madlenerre. «Ez alkalommal, saját szavai, Hofbauer 
meghívott, hogy látogassam meg s ezután többször 
hivatalos voltam asztalához, bár er re nem szorultam 
rá. E mellett Holbauer megnyerte a szivemet és ez 
időtől fogva kezdődött ismeretségem vele, a mely 
állandóvá lett, úgy hogy csaknem mindennap nála 
v o l t a m . . . Hofbauer atya csakhamar gyóntató atyám 
is lett».1 Ekkor Madlener 28 éves volt. Utóbb szen-
tünknek egyik legtehetségesebb és legkedvesebb rend-
társa lett.2 

Ez a két fiatalember, Springer és Madlener 
voltak legbuzgóbbak tanítványok szerzésében, kiknek 
száma napról-napra szaporodott, úgy hogy szentünk 
életének vége felé a hozzá bejáró tanítványok száma 
m á r 50 körül járt .3 

E tanítványokat név és állás szerint tüzetesen 
ismertetni hosszadalmas eljárás lenne. Elég legyen 
csak egy-kettőt említeni. Kolumbust, a későbbi bécsi 
kanonokot, a ki 15 éves korában csatlakozott Hof-
bauer atyához, azért említ jük föl, mert ő utóbb sok 
éven át gyóntató atyja volt ő felségének. Rauscher 
bibornokot jogász korában az egyik Unkrechtsberg 
báró vezette be Hofbauer atyánál,4 Rauscher bibor-

1 Madlener kézirata a redemptoristák mariastegi zárdá-
jában Bécsben. Innerkofler, 497. 1. 

3 Der hochangesehene Gelehrte, írja róla Innerkofler, 
wurde in der Schule seines Meisters ein kindlicher, wahrhaft 
apostolischer Priester und hielt 1819 zu St. Ursula seine 
Primiz. Der Heilige hielt ihm die Predigt. Naiv gratulierten 
die Nonnen P. Hofbauer zur groszen Freude, die er haben 
müsze, er sagte : Allerdings war mir das eine grosze Freude. 
Aber Madlener ist auch der letzte, an dem ich diese Freude 
erlebe. 575. I. Több mint puszta előérzet ! 

3 Summarium, a. 1873. 232. — Damals sehnten sich viele 
junge Leute, den Glauben und das katholische Leben gründ-
lich kennen zu lernen, nirgends aber konnten sie dem ge-
nügen. Nur P. Hofbauer war der Mann, der sich als gotter-
leuchleter Geistlicher ganz und gar katholisch gab. Einen 
solchen brauchten wir. Kral vallomása a szentünk boldoggá 
avatását megelőző processus informativus alkalmából. (Proc. 
inform. 1966. El. p. 6.) Nemde jellemző tanúság a korra és 
Hofbauer atyára nézve is ? ! 

4 Am bedeutendsten von allen Schüllern des Heiligen 
und wahrhaft providentiell hat in die Geschichte der heili-
gen Kirche der junge Rauscher eingegriffen. Er vor allem 
hat die von Hofbauer angebahnte Reform endgültig durch-
gesetzt. Innerkofler, 585.1. A Concordatum Rauscher müve volt. 
Az egész, természetesen, nem valami ideális dolog. Fölöttébb 
érdekes és tanulságos hallani, hogyan érzett és gondolkodott 
Hofbauer atya a VII. Pius és Miksa bajor király közt kötött 
Concordatum alkalmából az ily egyház és állam közti «kötés»-ek-
ről, vagyis szerződésekről : Einmal, beszéli szentünk tanít-
ványa és utóbb rendtársa Pajalich, begegnete er mir in einer 
Strasse in der Nähe der Universität zur Zeit, als der König 
Maximilian von Bayern mit dem Heiligen Vater Pius VII. ein 
Konkordat abgeschlossen hatte oder abschloss. Ganz in sich 
vertieft und von diesem Ereignis durchdrungen, teilte er mir, 
um seinem Herzenskummer Luft zu machen, seine Verwunde-
rung darüber mit, wie Söhne mit ihrer Mutter da ein Kon-
kordatum abzuschliessen hätten. Er glaubte hierin ein Miss-

nok pedig Eduard von Josch lovagot mutatta be 
szentünknek. Anton Passy, Széchenyi Ferenc gróf 
könyvtárosa, öccsét Georg Passyt — mindaket ten a 
Hofbauer atyától sugallt épületes szépirodalom terén 
tűntek ki — vitte el szentünkhöz. Kiválóan említésre 
méltó még dr. Emmanue l Veith, a zsidóból lett ke-
resztény és háromszoros, theológiai, bölcseleti és 
orvostudományi doktor, a kit szentünknek a német 
i rodalomra gyakorolt hatásának ismertetésébenfogunk 
másokkal együtt röviden méltatni. 

Breznay Béla dr. 

Mende-mondák Galileiről. (ív.) 
Albéri ünnepélyesen tiltakozik azok balhiedelme 

ellen, a kik azt vélték, vagy vélik, hogy Galilei magát 
VIII. Orbán pápát akarta Simplicius szerepében kigú-
nyolni.1 Galileinek ily meggyanusitását merő rossz-
akarat koholhat ta volna, melyet Baldigiani jezsuitára 
akarnak fogni, a k i azonban 1678-ban csak ezt í r j a : 
«Galilei több okossággal járhatot t volna el, hogy VIII. 
Orbánnak és a Raiberini-családnak ne nyújtson okot 
a jogos panaszra.»2 Galileit nem szabad megvádol-
nunk rossz szándékról, hogy a pápát tényleg boszan-
tani és kinevettetni törekedett ; a megbocsáthatatlan 
taktikátlanságot azonban elkövette. Az inquisitio 
eljárásába mindazonáltal nem játszott bele e balfogás, 
a mint a per aktáiból kiviláglik. Galilei sorsát nem 
a pápa gyűlölete, a mely sohasem létezett, hanem 
jóindulata kisérte.3 

VIII. Orbán gyűlöletének meséjét messze túlszár-
nyalja a sokkal elterjedtebb koholmány, hogy Galilei 
a papság gyűlöletének áldozatául esett. Lépten-
nyomon felbukkan főleg a népies könyvekben, hogy 
Galileit a papok tették tönkre. 

Galilei egyik-másik ellenfelének elhamarkodott-
ságát, meggondolatlanságát, sőt némi tudatlanságát 
nem mentegetjük, de Galilei ellen a személyes gyűlö-
let és ellenségeskedés indító szálait egyik világi pap-
nál, vagy szerzetesnél sem lelhetjük. Legjobb barátai 
és fanatikus hivei láttak a toscanai udvari csillagász 
nézeteinek támadásában csupa gyűlölséget, üldözési 
viszketeget, irigykedő diihösködést és ördögi gonosz-
ságot. Biráit sem lehet megvádolnunk gyűlöletről és 
szeretetlenségről, mivel elitélték Galileit: a korviszo-

trauen zu sehen. Er meinte und wollte, die regierenden 
Fürsten sollten alles Vertrauen auf die himmlische Weisheit 
und Klugheit der heiligen Kirche setzen, nicht aber mit ihr 
über Verträge verhandeln». Erinnerungen, §. 79. S csakugyan : 
ez az eszményi katholikus álláspont. Ám csakhogy nem min-
den katholikus embernek van «katholikus orra», vagyis fen-
sőbb lelki érzéke a katholikus szellem iránt, a mint szentünk 
magáról mondta. 

1 Albèri, i. h., IX. 271. 1., jegyzet. — V. ö. Grisar, i. m., 
73 köv. 

2 Müller, i. m., 170. 
3 VIII. Orbán határozottan kijelentette, hogy nem hiszi, 

hogy Galilei őt sérteni akarta. — V. ö. Op. Gal., XVI. 363, 449 köv. 
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nyok követelő hatása alatt cselekedtek, mivel a protes-
tantizmus által hirdetett egyéni szabad vizsgálódás 
romboló orkánjától féltették Olaszországot, a hol a 
firenzei tudós laikus létére a Szentírás szokatlan 
magyarázatával a trienti zsinat tekintélye ellen tört. 
A természettudományos világ javarésze a szent offi-
cium felfogását osztotta. Galilei az általános vélemény 
ellen szállott síkra kellő bizonyítékok nélkül. Nemes 
sejtelmét a Földmozgásáró l elismeréssel köszönt jük; 
de nem lehetünk igaztalanok bíráival szemben, a 
kik nem azért, mert papok voltak, hanem mivel a 
XVII. század első felében éltek, Ítélték el Copernicus 
tanának erőszakolt hirdetését. 

Légből kapott rágalmak nem történeti valóságok. 
Ilerz, Mädler és Vogel a mese világából szövik össze 
Galilei tragédiáját, melyet a világi papok és szerze-
tesek engesztelhetetlen gyűlölete idézett elő. A ki 
ismeri a Galilei-per hiteles történetét, nem tántoro-
dik meg a rémregények modorában kiszínezett valót-
lanság boszorkányos gőzétől. Herz még Giordano 
Bx-unot is a Copernicus-féle tan miatt hurcoltat ja 
1600. február 17-ikén az inquisitio által máglyára.1 

Az ily lelkiismeretlenségck ellen egyedüli védelmünk, 
hogy az igazság zászlaját lobogtassuk, mely a tör-
ténet tiszta anyagából van szőve. 

Megmérgezett mocsárból, melyet a kritika választó 
vize nem tisztított meg, szállott fel tele gyülöleteség-
gel annak vitatása, hogy a jezsuiták voltak azok, a 
kik szünet nélkül áskálódtak és a congregatiot fel-
bőszítették Galilei ellen, hogy a Dialogo megjelenése 
után a pert megindítsák. A leggaládabb rágalmakat 
szórja rá juk Wohlwill, a ki túltesz Reusch ka ján 
okoskodásain,2 a mikor a Galilei-pert «gaztettnek» 
minősíti, «a melyet a jezsuiták eszeltek ki és VIII. 
Orbán pápa gaz eszközökkel működésbe hozott.»3 

A szubjektív szemlélődés fékevesztett tobzódása bizo-
nyára nem téveszt meg senkit sem, a ki a történetet 
eseményekből és nem agyrémekből akarja ismerni. 
Scheiner, Grassi és Clavius jezsuiták tudományos 
vitáikban Galileivel, a kinek tudományos érdemeit 
kellő méltánylásban részesítették, sohasem feledkez-
tek meg a komoly hangról s tárgyilagosságról és nem 
ragadtatták el magukat heveskedésekre, vagy becs-
mérlő kifakadásokra, mint firenzei ellenfelük. Grien-
berger, Maelconte, De Cuppis, Santi, Baldigiani s 
mások a jezsuiták közül Galileinek barátai és bámu-
lói voltak. A bibornokok, érsekek, monsignorék és 
ma jdnem az összes szerzetes rendek soraiból nem 
egy akadt, a ki Galileivel személyes barátságot tar-
tott fenn. Favaro kiadásában olvashatjuk ezek leve-
leit, melyek írásos tanúságai annak, hogy Galileit 
nem gyűlölte a papság, a mely az «odium theologi-

1 V. ö. Mütter, i. h., 175 köv. 
3 Reusch, F. H., Der Process Galilei's und die Jesuiten, 

(Bonn, 1879). 
3 V. ö. Grisar, i. m., 74. 

cum» tanításában is kárhoztat ja a személy ellen irány-
zott gyűlöletet. 

Legszebb bizonyítékot nyújt maga Galilei annak 
megcáfolására, hogy a papság gyűlöletének forgata-
gában állott, tettével, a mikor 1631. április 5-ikén 
Strozzi püspök kezéből felveszi a klerikusi tonsurát, 
mellyel a papság kötelékébe lépett.1 Ha gyűlölik a 
papok uton-utfélen, vájjon közéjük kívánkozott 
volna-e? Két leánya pedig az arcetrii San Matteo-
kolostorban apácáskodott ; nem raj ta múlt, hogy fia 
pappá nem lett. Szomorú világot vetnek a tényeket 
igazoló okmányok azokra, a kik Galilei ellen felvonul-
tatják a dogmatizmus szolgálatában dühtől vörösödő 
papságot. 

Brewster és Libri után fennhangon hirdetik 
sokan, hogy Galilei a tudomány vértanuja. Hogy 
Galileinek oly tudományos nézetért, mely később a 
természet tudományok fejlődésével igazságnak bizo-
nyosodott, kellemetlenségeket kellett kiállania, senki 
sem vonhat ja kétségbe. A vértanuságnak azonban a 
kereszténység lánglelkű hőseinek és hősnőinek pél-
dáiból megalkotott fogalma egészen más. A vér tanú-
ság pálmaágával nem díszíthetjük Galilei homlokát, 
a kinek egy csepp vére sem hullott és a kinek 
nézete a heliocentrikus világrendszerről 1633-ban 
nem volt még tudomány, mert döntő bizonyítékok 
híján a feltétlen igazságot nem vitathatta. Galileinek 
viselkedése teljesen rácáfol a per folyamán a tudo-
mány állítólagos vértanuságára : Copernicus tanáról 
hirdetett meggyőződését letagadja, bocsánatért esd, 
kész nézetének ünnepélyes visszavonására, melyet 
valóban eskü alatt teljesített is. 

Galilei nem akart, — a mint a tények igazolják,— 
vértanúvá lenni ; a szabadgondolkozók sem avat-
hat ják azzá, mivel, ha Galileinek benső meggyőző-
dését hangoztat ják a külsőségek hiánya miatt, meg-
fosztják eszményképüket a tudós babéraitól, a kinek 
számára a hazugság és hamis eskü vermét ássák 
meg. Azt a férfiút, a ki «őszintén és tettetés nélkül»,— 
az eskii alatt történt visszavonás szavai, — jelent ki 
olyat, a mit lelkében igaznak tart, lehetne-e kiváló 
tudósnak és a tudomány rettenthetetlen ba jnokának 
k ik iá l tanunk? Copernicus nézetének kényszerítő bizo-
nyossága még messze volt Galilei korában, a ki 
folyton beismerte, hogy felhozott érveit nem tart ja 
feltétlenül érvényeseknek és kötelezően bizonyítók-
nak. Nem esküdött tehát hamisan, hanem teljes 
őszinteséggel vonhatta vissza azt a nézetet, melynek 
igazságáról bensőleg sem volt meggyőződve. 

A mende-mondák legendás világából nem kala-
pácsolhatjuk össze a vértanúság koszorúját, melyre 
sohasem áhítozott Galilei, a ki megelégedett avval, 
hogy tudós nevén és tekintélyén csorba ne essék. 
Whewell rápirít a szertelenség erőlködésére, mely 
Galilei világtörténeti jelentőségét hamis sziliben tün-

1 Op. Gal., XIX. 579—580. 
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teti fel, ismert mondásával : I do not see with what 
propriety Galileo can be looked upon as a Martyr 
of Science.1 

Azokról a mesékről és történeti hazugságokról, 
melyek Galileiről máig a katholikus egyház ellen-
ségeinek agyából kisarjadtak, leránt ja a leplet a 
Galilei-per aktáinak elfogulatlan tanulmányozása. Hogy 
a tudós olasz mathemat ikus és csillagász élete az 
1632. évben tragikus fordulatot vett, nem a katho-
likus egyház, hanem a sajátos korviszonyok és maga 
Galilei idézték elő. A Copernicus-féle világrendszer 
ellen a római inquisitio-bizottság csak akkor és 
annyiban lépett fel, a mikor és a mennyiben a kér-
désbe belevonták a Szentírást és a theologiát. 

A Galilei - kérdés történeti ; eldöntése csupán 
történettudományi fegyverekkel lehetséges. Sajátságos 
tünet, hogy épen azok, a kik a katholikus egyházat 
a «középkori sötétség» vádjával pellengérre állítják, 
a szellemi sötétség baglyai, a kik a megismert igaz-
ság ellen is tusakodnak. 

A mai korban a szabadgondolkozó a felvilágo-
sítás elvének hive. Ennek az elvnek tisztességes 
alkalmazását kér jük a Gal i le i -kérdésben is. Ha 
hiteles okmányokból és nem hangzatos frázisokból 
tanuljuk meg a kiváló tudósnak élettörténetét, nem 
lesz Galilei neve harci r iadó a katholikus egyház ellen.2 

Lukcsics József dr. 

A francia földről. (VI) 

Scylla és Charybdis. 
A francia klérus tekintélyes részében a nép kon-

krét szükségletei, nem utolsó helyen szociális szükség-
letei iránt való érdeklődés nagyon is háttérbe szorult. 
Működése ennélfogva nem volt eléggé közvetlen. 
Minthogy pedig a papi működés korszerű segédesz-
közei iránt való érzéktelenséggel, sőt ellenszenvvel 
igen soknál nagy jámborság és erősen kidomborodó 
egyházias érzés találkozott, a kettőt mintegy azono-
sították. Egyháziasság sokak szemében egyértelmű 
lett a változó korok kívánalmaitól való elzárkózással. 

Más országokban ép megfordítva látjuk a dolgot : 
az egyházuk javáért lelkesedő papok buzgón ragad-
ják meg az új kor által nyújtott segédeszközöket is 
Isten országának kiépítésére. Azok ellenben, kikben 
nincs meg a papi buzgóság, szabadkoznak minden 
ú jabb fajta munkától is. Az idők já rásának eme 
fölértése bizonyos garancia arra, hogy az ilyenek az 

1 Whewell, i. m., I. 305. 
2 Ebből érthető, mennyire visszás s szinte kétszeres 

képtelenséget magában foglaló volt itt az egyetemen némely 
zsidó ifjaknak a Galilei nevével jelölt körbe való csoporto-
sulása a kereszténység ellen. Látszik, hogy a történelemmel 
nem sokat törődő szabadkőmivesek tévesztették meg őket. 
Galilei nem harcolt az egyház ellen, sőt fejet hajtott rendel-
kezései előtt s pápai áldással halt meg. Ezt akarják talán 
nevével hirdetni? Szerk. 

új teendőket a papi működés lényeges és változat-
lan részébe bele olvasztják, mint részt az egészbe, 
a mi által támad az egészséges, egyházias korszerűség. 
Ennek — Franciaországban, sajnos még nem elég 
gyakori — típusát láttuk Soulange-Bodinben. És ez 
vezet az ottani állapotok megértéséhez. 

A történelem tanulmányozásánál ugyanis szám-
talanszor láthatjuk, hogy az oly törekvések, melyeket 
az uralkodó viszonyok nem engednek békés, törvé-
nyes uton érvényesülni, forradalmi uton törekszenek 
céljaikat elérni. A forradalom pedig rombol. Sokszor 
jó dolgokat is. Talán többet rombol, mint a mennyit 
alkot. Ebben áll veszélye. És minél szellemibb dolgok-
ról van szó, annál vészesebb a radikális erőszak, annál 
szükségesebb a tapintatos distingválás. Ha a korszerű 
működés iránt való elutasító magatartás szerencsétlen 
félreértések folytán a papi korrektséggel azonosíttatik, 
mi sem áll közelebb, mint hogy azok, kik a néppel való 
törődést, nevezetesen a szociális törődést szükségesnek 
látják, ezt mintegy szembehelyezik a tulajdonképeni 
papi működéssel és az egyházias érzülettel. Ez pedig 
forradalmi valami. Akarnak alkotni, sokszor tán jogos, 
sőt égetően szükséges dolgokat. De emellett rombol-
nak. Rombolnak a megalkotottaknál még fontosabb 
oszlopokat. Az egyik szélsőség maga után vonja a 
másikat, az utóbbit, mely bizonyos korszerű köztevé-
kenységet követel a paptól. Még pedig nem a pap lelki-
pásztori munká ja kiegészítésekép, hanem a helyett; 
annak mintegy kiküszöbölésével, vagy legalább hát-
térbehelyezésével. Mintha a jó pap egyúttal szociális 
tevékenységet ki nem fejthetne, vagy a szociális téreu 
mozogva meg nem tar thatná egyházias érzületét. 
Bizton remél jük azonban, hogy a francia egyházban, 
mely sohasem nélkülözte a nagy szellemeket, most 
is találkoznak majd, a kik bölcsen distingválva és a 
jót mindenünnen bölcsen kiválasztva, hatalmas, nagy, 
harmonikus és életrevaló szintézist alkotnak a papi 
működésben. 

A francia szerzetesrendekről és kongregá-
ciókról. 

Évek során volt a lkalmam a legkülönfélébb fran-
cia szerzetes testületeket egész közelről és elég ala-
posan megfigyelni. Egyházjogi szempontból megem-
lítendő, hogy a régebbi, ünnepélyes fogadalmakkal 
biró szerzetek mellett nagyon elterjedtek a pusztán 
egyszerű fogadalommal, vagy csak bizonyos igéret-
szerű lekötöttségei biró ú. n. kongregációk. Ezek, 
különösen ez utóbbiak vezették és pár év óta hazájuk-
ból kiűzetve vezetik még mindig a világegyház nagy 
pogány-missióinak legalább a felét. Annyit körülbelül, 
mint a többi országbeliek együttvéve. A francia if jú, 
vagy hajadon, kinek egyházi hivatása az intenzív 
működés, az alkotás, az apostolkodás jegyében mozog, 
e hithirdető-testületek felé veszi nagyon sok esetben 
az útját. 

Itt egy érdekes jelenséget szeretnék felemlíteni. 
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Mivel e szerzetesi testületek, első sorban a hithirde-
téssel foglalkozók, az áldatlan viszonyokból kifolyólag 
magából Franciaországból az utóbbi években nem 
kaptak elég succrescenciát, mindinkább szaporodott 
köztük a belgákból és (francia érzelmű) elszásziákból 
álló rész. És ez gondviselésszerű körülmény. Mert ezál-
tal kizárólagoságuk súlypontja Franciaországból mind-
inkább Belgiumba, Nyugat-Németországba és egyéb 
szomszédos országokba tolódott. Ez némileg enyhí-
tette számukra a francia kolostorrablás következmé-
nyeit. Másrészt az egyház nagy világmissiói, tehát 
nem csupán belföldi feladatai iránt, a szomszéd 
országokban is hatalmas lökést adott. Még pedig oly 
országokban (Belgium, Németország, stb.), hol hatal-
mas méretben és sziklaszilárd pilléreken megalapozva 
van életerős belföldi katholikus élet és akció. Ilyen 
talaj pedig érett a külmissiói gondolat befogadására. 
Itt nem kell félni attól, hogy ez utóbbi más, tán jóval 
fontosabb gyökerek elől elszívja a szükséges élet-
nedveket. 

Ennyit a hithirdetőkről. 
A francia betegápoló irgalmas apáca korszerű-

ség, közvetlenség, aktiv kezdeményezés tekintetében 
ma jdnem amerikai tipus. Mindenkinek imponál. 
Sokkal gyakrabban látni a nyomor tanyáin, mint a 
lelkészkedő papságot. 

Egy árnyoldal, első sorban tán a francia apáca-
kongregációk közt : a túlságos sokféleség. Ez nem 
kedvez a nagy perspektíváknak. Esetleg partikulariz-
mus felé terel. Ezért érvényesült Bómából évek óta 
az a törekvés, miszerint Franciaország hasonló célú 
és rokon szervezetű ilyetén testületeit lehetőleg 
egyesítsék. 

Iíbből következik az a teljesen téves, pár éve 
itt-ott hallható hír, mintha a Szentszék ez egye-
sítési törekvéseket a tulajdonképeni szerzetesren-
dekre értette volna, melyek külön-külön évszázados 
tiszteletreméltó tradíciókkal és ép ebben egyéni 
speciális őserejük egyik főszervével birnak. A törek-
vés tisztán a legújabb korú, töhbé-kevésbbé helyi-
érdekű alapítások egyesítésére vonatkozik. 

Egyesek talán azzal vádolhatnák a francia 
szerzeteseket, hogy az ő nagyfokú befolyásukkal a 
világi klérusra kedvezőtlenül ha to t tak? IIogyr bele-
vitték a papságba már a szemináriumtól kezdve 
a világtól való túlságos elszigeteltséget és ezzel 
együtt ennek fatális következményét: a kifelé való 
működésben való tehetetlenséget i s? Itt erősen 
distingváljunk. 

1. Si duo faciunt idem, non est idem. Ha azon 
szerzetest és szerzetes-növendéket, ki kizárólag kon-
templativ rendnek a tagja, regulái elzárják a kül-
világtól, az természetes. Teszem a karthauziakat. 
(Erről, ennek szerepéről az össz-egyházban, talán 
máskor.) 2. Más szempontok is kínálkoznak, ha 
oly szigorúbb rendekről van szó, melyek hivatásu-
kul vallják a külső tevékenységet, például a lelki-

pásztorkodás!, a tanítást. Az ilyennek apostoli tevé-
kenységére sem fog bénítólag hatni, ha növendék 
korában nagy mérvben visszavonult életet él. Hisz, 
ha azon korba jut, midőn számára is ütött a kül-
tevékenység órája, nem lesz egyedül, mesterek nél-
kül. Ott vannak körülötte idősebb rendtársai, kik-
nek sikerült szerzetesi mivoltuk kontemplativ elemei-
nek lényegével sokszor a legmeszebbmenő kültevé-
kenységet ha rmóniába hozni. 

3. De a világi papot, kinek feladata a világban, 
még pedig töhbé-kevésbbé egyedül (Nb. A francia 
káplán nem lakik plébánosával 1) állni és működni , 
erre külön elő kell készíteni. Kell, hogy e magára-
utaltság és a szemináriumi próbaidő kontemplativ 
zárdajellege közt átmenet legyen. Lélektani és peda-
gógiai átmenet. Amennyiben ez utóbbiak körül, illetve 
ezek nevelésében komoly mulasztásokról lehet szó, 
e tekintetben nem eléggé ügyesen alkalmazott, mint -
egy rosszul megemésztett szerzetesi eszmékről, azt 
hiszem, bizonyos mértékben lehet beszélni. De ezért 
nem lehet a francia szerzeteseket in globo felelőssé 
tenni, semmi kontaktusuk sem volt a szeminá-
riumokkal, eltekintve azon néhány bizonyos tekin-
tetben szerzetszerű testülettől, melyek a francia 
szemináriumok zömét vezették. De ezek mulasz-
tásáért a többi rendek és kongregációk felelősségre 
semmikép sem vonhatók. 

Külömben is: facta loquuntur . Nem vagyok 
igazságtalan a francia világi papság ellen, ha meg-
állapítom, hogy az, a mi Franciaországban meg lőn 
mentve, első sorban a szerzeteseknek köszönhető. Az 
ifjúság nevelése, az intelligenciának a tudomány leg-
modernebb fegyvereivel való pasztorációja, a kiváló 
egyházi szónoklatok, stb., stb. a jezsuitáknak, a 
dominikánusoknak, lazaristáknak, oratoriánusoknak, 
stb. ma jdnem kizárólagos érdeme. 

Igaz, szervezettségükben összehasonlíthatatlanul 
kedvezőbb helyzetben voltak, mint a mindenkor i 
antiklerikális kormány lizetésmegvonási, stb. vexációi-
nak kitett lelkészkedő világi papság. Bár, ha benyo-
másaim nem csalnak, a francia szerzeteseknek sem 
sikerült az egyszerű nép szivéhez oly közel férkőzni, 
mint ahogy azt másutt oly gyakran tapasztalhatjuk. 

Végül egy epizódot említek. Legfrappánsabb 
franciaországi uti benyomásaim közé sorolom. Ha 
elmondom, azt hiszem, több a puszta szószaporítás-
nál. Egy szerzetessel beszéltem, egy nagyon jeles 
francia rend tagjával. Szentéletű, komoly ember. 
Kiérdemült novicius-mester. Ezeket mondta : Évek 
előtt minden reggel meg kellett fordulnia egy 
francia külvárosi vasúti vonalon, munkás-vonalon. 
Látta, hogy a külvárosi munkás mindennapi vasúti 
útját lakása és a gyár közt mily kiváló ügyességgel 
és mennyi sikerrel használják fel bizonyos szélső-
irányú agitátorok. Megkérte illetékes rendi elüljáró-
ját, engedje meg, hogy teljes civilben, egyszerű 
munkás- ruhában apostolkodhasson ezen az uton. 
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Rendfőnöke ezeket válaszolta: Nagyon szivesenbele-
egyezném, azonban az (nem-szerzetesi) egyházi helyi 
hatóság ezt nem tűrné, minden körülmények közt 
a leghatározottabban megkívánja a reverendavise-
l és t . . . P. M. 

Az oltárépítmény fejlődése. (in.) 
így vagyunk a világító szerekkel is, melyek a 

legkülönbözőbb módon voltak az oltár körül vagy 
fölött elrendezve. Az ily módon fölszerelt oltárokat 
szentelték. 

Jákob 1 is megszentelte a követ, melyen nyugo-
dott, Mózes2 is megszentelte az áldozati oltárt. Az 
első keresztények is fölavatták bizonyára az ol tár t ; 
hogy miként történt ez, ar ra irott bizonyítékunk 
nincs. Talán az üldözésekben keresendő az ok, mi-
kor a szent könyveket elégettették. De annál öröm-
teljesebben történt az oltárszentelés a nyugalmasabb 
időkben, mint Eusebius3 azt leírja. A szertartás a 
reliquia átvitelével kezdődött s chrizmával való meg-
kenésben állott. Lényegében ez a mai szertartás is.4 

A mi a templomok ékesítését illeti, az őskor a 
velummal, ruhákkal való ékesítést ismerte. így van 
Rómában az még mai napig is. Nálunk inkább a 
virágdiszítést alkalmazzák. Ez a mód ja a díszítésnek 
szintén régi és megengedett, de csak a konfesszióra 
alkalmazták és sohasem az oltárra magára. Az ős-
keresztény egyház ugyanis finom érzékkel tiltakozott 
az ellen, hogy az oltárasztalra a legszentebb tárgya-
kon kívül valami kerüljön. 

Ezekben vázoltam az oltárépítmény fejlődésének 
első korszakát. 

Azt hiszem, kiérezhető az a nem is erőltetett 
tanulság, hogy az oltár ezen korban az Úr asztala 
volt. Ebben a formájában, mint a templomnak és a 
hivek figyelmének is középpontja az oltár aestheti-
kailag és a liturgiái előírások szerint céltudatos épít-
mény. 

II. kor. 
A román stil feltűnésével és virágzásával pár-

huzamosan halad az oltár további fejlődése. Kezdet-
ben megtartotta az oltár kimagasló egyszerűségét s 
csak a díszítésben mutatkozott a stil hatása. De csak-
h a m a r feltűnik valami liturgiái és dogmatikai föl-
fogással megokolt változás; a rel iquiar iumok elhe-
lyezése magasan az oltár fölött és a kereszt fölállí-
tása az oltárra. 

Rel iquiar iumok (ereklyetartók) — a rheimsi 
zsinat (867)5 határozata legalább erre enged követ-

1 Gen. 28, 17. 
s Exod. 40, 9. 
3 Eusebius : Hist. Eccl. X. cap 3. 
4 V. ö. Laib und Schwarz i. m. 44. old. 
5 A határozat megengedi, hogy a pixis és evangelium-

könyvön kívül ereklyetartó is állhat az oltáron. 

keztetni — m á r előbb is állottak az oltáron, de csak 
szórványosan. A határozat kiadására alkalmat a bi-
zánci művészet erős fölvirágzása adott, mely ezen 
időkben utólérhetetlen szépségű ereklyetartókat ké-
szített. 

Ehhez járult még, hogy az ikonoklastákkal föl-
vett küzdelemben tisztázódott a szent képek és reli-
quiák fogalmi köre és így tiszteletük hihetetlen mér -
tékben és gyorsasággal emelkedett. Keletről a mene-
külő szerzetesek igen sok ereklyét hoztak magukkal ; 
a pápák is ki tüntetésképen rel iquiákat a jándékoztak 
érdemes fejedelmeknek. A XII—XIII. században va-
lóságos szenvedéllyé fajult az ereklye-szerzés; ha 
kellett, a rablástól sem riadtak vissza. 

Ha már most a reliquia nagyobb volt, az oltárra 
többé nem állíthatták, gondoskodtak helyről az oltár 
mögött. 

Ott építettek egy magas alapépítményt s arra 
helyezték a reliquia-szekrényt ; a reliquia elhelyezé-
sének ezen módja új irányt szabott az oltárépítés-
nek. A ciborium-oltár megszűnt. A boltíves román 
templom egyébként sem igen tűrte a kettős boltozást. 

Az ereklyeszekrényhez építették most már az 
oltárt s ha több ereklyetartó is volt az oltár fölött, 
akkor szép retableval (az oltár felső építménye) hoz-
ták őket összhangba. 

A reliquiákkal párhuzamosan kerül az oltárra 
a kereszt is. A kereszt hátterét eleinte csak sima, 
dekorativ festéssel díszítették, később már szobrokat 
is alkalmaztak. Legtöbb esetben a reliquiák, mint a 
kereszt környezete je lennek meg s az ünnepiesség 
emelésére a gyertyatartók is fölkerülnek a retablera. 
Közelebbről szemlélve az oltár ilyetén alakulását, az 
emberi lélektan finom vonásaira ismerünk. 

A középkor embere szerette a keresztet. A mys-
ter iumokban való élet nála szemlélődő életté vált. 
Az őskeresztény szimbolizált, a középkor embere 
realizált, szerette a dolgokat maga előtt látni. A X—XI. 
század az egyházi művészetbe jelentős fordulatot 
hozott. A szimbolizáló irány helyébe lép a typologia : 
az a és », a jó pásztor, a szőlőtő, az fyikiç helyébe 
az újszövetség realisztikusabb ábrázolási módja ke-
rül. A templom üvegfestményei, a falmezők képei 
Jézus élettörténetét ábrázolják az ószövetségi típu-
sokkal. A keresztény tanítás és prédikálás systema-
tizálása szintén a kereszt körül fordul meg. így ért-
het jük meg, hogy az oltár fölé a keresztáldozat 
képe, a feszület kerül ; s ezt a vonatkozást az ős 
keresztény a liturgiából érezte ki. A középkor em-
bere szemléltető módon helyezi az oltárra a reli-
quiát, mert a X. század gyermeke m á r nem érezte 
ki a földből a vértanuk vérének párolgását, már csak 
a realisztikusabb művészet út ján jut kontaktusba a 
vértanuk és hitvallók szellemével. 

Megjegyzem, hogy a mensa (az oltárasztal) alap-
jában véve megmarad s a sepulchrumot sem pótol-
hat ja az oltárra helyezett ereklye. 
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A góth művészeti irány azután tovább stilizálta 
a r omán oltárt. Az ereklyeszekrény elveszti tartal-
mát. A díszített szekrény-lapok, ajtók domborművű 
életrajzokká lesznek, melyek mögött nincs ott többé 
a szent ereklye. 

A superfrontale predellává1 nyomódik össze. Ezek 
a góth oltárok adták az alapgondolatot, a magas-
építményű renaissance és barokk oltárokhoz. 

III. kor. 
Az ereklyék tiszteletével, mint már jeleztem, kar -

öltve jár t az illető szentnek szoborban vagy képben 
való ábrázolása az ereklyeszekrények, később ön-
állóan az oltár fölött. Igy az oltár ikonos jelleget 
öltött, képek kerültek az oltárra. 

(A conservativabb keleti egyház megtartotta az 
oltár c iborium alakját s a képeknek ez a szereplése 
az ikonostázra szorítkozik.) 

A nyugati egyház templomaiban a pat rónus 
szent tisztelete az illető szent képét vagy szobrát 
domináló helyzetbe segítette s keletkeztek a szárnyas 
oltárok, melyek élettörténeti vázlatokat képviselnek. 

A magas építmény ezen első alakulása adta meg 
az impulzust, mint már jeleztem, a felső építmény 
további fejlődéséhez egészen a mennyezetig. De volt a 
renaissance ol tárnak egy más alakítója is s ez a ta-
bernakulum építése. A tabernakulum (szentségház), 
az Oltáriszentség őrzésére szánt hely eleinte a co-
lumba (galamb) vagy a pixis volt. 

A ciborium eltűnésével egy kis hajlított tartó-
vasról csüngött a szentségház eme egyszerű meg-
oldása. 

A román korban, m á r csak az ereklyék gyakori 
kitétele miatt is2 u j abb módozatról kellett gondos-
kodni. Ekkor keletkezett a «mos germanus» — a 
német szokás, hogy az oltár mellé a falba szentség-
házacskákat építettek. Ezek falba beépített gazdag 
ornamentikával tagozott házacskák voltak, elől rácsos 
ajtóval elzárva.3 A trienti zsinat után a római Rituale 
szerint ú j ra az oltáron helyezték el az Oltáriszent-
séget úgy, hogy XIV. Benedek pápa («Accepimus» 
Constitutiójában 1746 júl. 16-ról) m á r «disciplinam 
vigentem», tehát uralkodó szokásnak mondha t j a a 
tabernakulum mai módját . Ezért fáradoztak a re-
naissance oltárépítők azon, hogy a legszentebbnek 
mél tó helyet teremtsenek az oltáron. 

A tabernakulumot az oltárépítmény központjává 
tették; egy szép gondolatnak hódoltak, de az oltár 
eredeti természetének, az áldozati asztalnak a rová-

1 Az a keskeny állványszerű építmény, mely a felső 
építményt elválasztja az oltárasztaltól. 

2 A Rituum Congregatio több esetben erélyesen sürgette 
azt a dolog természetében gyökerező tilalmi rendeletet, hogy 
az oltári szentség tisztelete a fényes reliquiáriumok mellett 
el ne homályosuljon. 

3 Az árpádkori magyar templomokban (Budapest-bel-
városi templomban is) látható ez a typus. 

sára. A tula jdonképeni oltár elveszti ezzel jelentő-
ségét s a felső épí tmény szeszélyei szerint alakul. 
A tabernakulum konstruálásában a művész klasszikus 
példákat keresett s szeme megakadt a ciborium-épít-
ményen. 

A confessiót a szentségház, az oltár-lapot a ki-
tételre szánt magasan fekvő hely pótolja. Némely 
renaissance és (u jabb keletű) r omán oltárnál a ci-
bor ium is megvan, mint a tabernakulumot betetőző 
oszlopos boltozat. A cibor iumformának finomságát 
egyéb módon is érvényre ju t ta t ják a renaissance kor 
és leszármazott stíljei, a mennyiben az oltár mögött 
fölállított képet architektonikus keretbe foglalják; s 
ez az oszlopos építmény nem más, mint egy csonka 
ciborium. A barokk és copf stílben szeszélyes kanya-
rulatü retable veszi körül a tabernakulumot s az 
óriási méretű kép és sok angyal-szobor alatt szeré-
nyen húzódik meg a keskeny oltárasztal. A XVII. és 
XVIII. század külső fellengzős nagyszerűséget keres 
és ragyogó effektust s megfeledkezik az első oltár-
ról, a coenaculum fenségesen egyszerű asztaláról. 
A kereszt kis díszítéssé zsugorodik össze, míg a szent, 
ki eleinte oly szép ha rmóniában nyugodott az Úr 
lábainál, most dominál mindenek fölött. 

Ime, eljutottunk rövid áttekintésünkben odáig, 
hogy megállapíthatjuk az emberi szellem jellegzetes 
tévedését, mely a díszítést odáig fejlesztette, hogy a 
csupa oltárdísztől az oltár nem is látszik többé. 

A je len kor művészeti törekvéseinek sok hibá-
juk mellett van egy jó tulajdonságuk s ez: a na tura-
lizmus, a természetesség. 

Az oltár liturgiái és történeti fejlődésének meg-
okolt motívumait felhasználva ez az irány helyes utat 
jelöl ki a művésznek az oltárkérdés megoldásában. 

Különböző stilek különféle módon fejezik ki 
ugyanazt a gondolatot : az oltár a keresztény élet 
sarkköve. Legyen az egyházművészet éltető lelke a 
zsoltár szava: Domine dilexi decorem domus tuae, 
et locum habitationis gloriae tuae. 

Luttor Ferenc dr. 

B u d a p e s t . A X. Kath. Nagygyűlés. — Szép volt, "Egyház 
mint minden ilyen jól előkészített összejövetel. Hatalmas 
szónokok ragyogtatták tudásukat és szónoki készségüket ; v t l 

a hallgatóság lelkesedése pedig fölemelő látványt nyújtott, krónika 
Sokan voltak ahhoz, hogy már a sokaság megnyilat-
kozó együvétartozása is lelket öntsön az egyesekbe és 
a gyűlés, mint olyan, sikerültnek legyen mondható. Ezt 
már tizedszer állapíthatjuk meg így, mert kereken tíz 
nagygyűlésünk volt. A magyar temperamentum mindig 
szépet termel, ha beszélni és panaszkodni kell. De a 
beszédtől a tettig, a pillanatnyi föllángolástól a jóravaló 
készség állandósításáig még — nagy út van. Ha csak 
annyi szép cselekedet jelezné is életünk útját, mint 
ahány szép beszéd hangzott el, akkor már is volnánk 
mi minta-katholikusok. De hát, de h á t . . . ! 

Nagygyűléseink alkalmával mindig eszembe jut a 
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franciaverő Moltke szava a szedáni nagy győzelem után ; 
azt mondta : nem mi, a szadovai iskolamester verte 
meg a franciákat. A győzelem szerzői — Moltke szerint — 
azok az egyszerű falusi mesterek voltak, a kik olyan 
derék porosz fiúkat neveltek. Ezzel az erő forrásaira 
mutatott rá. Vagyis a nép ereje ott a falvakban nevel-
kedik ; ha azok a kis közületek jó munkát végeznek, 
akkor a nép egyeteme is erős, megvívhatatlan. Ha a kath. 
községek minálunk is szerte az országban jól nevelt, 
gazdaságilag megerősödött, vallásilag öntudatos néppel 
dicsekedhetnének, akkor jelentene erős magyar katho-
licizmust az ilyen nagygyűlés, mert csak exponense, 
vagyis bemutatója volna annak, a mi tényleg van, annak, 
a mit a tíz millió nemcsak számbelileg, de emberileg is 
jelent. Sajnos, ezt önámítás nélkül nem mondhatjuk. 
És pedig azért nem, mert a nagygyűlés nálunk nem expo-
nense a tíz millió hivő nagy, erőteljes életének, hanem 
csak egy kis töredéknek, melyben a tradíciók tartják 
még a lelket. A hol alig néhány hónappal ezelőtt a ke-
resztén}' politikai párt 31 emberéből 13 kerül vissza a 
választási urnából, ott ne beszéljenek erőről, hanem 
rohamos hanyatlásról. 

Mire is jók tehát azok a hízelgő, de a valóságtól 
oly messze eső frázisok : dolgozó katholikusok, «a 
harcra kész, önérzetes katholikusok hatalmas had-
serege?» Ez még csak a jövő zenéje lehet, ma még úgy 
vagyunk az Ugron-féle «romlott intelligenciával és 
gyenge néppel», hogy a mint egy újabb egyházpolitikai 
hullám elborítja majd közéletünket, merem mondani, 
annak a «harcra kész hadseregnek» jó része is ott lesz, 
a hol a szekularizáció útján az utolsó, eddig még érint-
hetetlen birtokot szépen át fogják játszani az izraelita 
kézre. 

Gyengék vagyunk, minek mondjuk tehát erőseknek 
magunkat, minek valamiféle harcra «készeknek»? Semmi-
sem kész nálunk, legföljebb a további romlásra. 

Azok az apró falvak, azok a kisebb-nagyobb köz-
ségek azok, melyekben valósulhat meg a mi reményünk, 
ha a nép vezetve, nevelve, gondozva, anyagilag meg-
erősödik s vallásilag fölemelkedik. Ha a papságban a 
nép atyját, gondozóját, megmentőjét fogja tekinteni s 
szatócs helyett papjában ismét Jézus Krisztus után tog 
indulni. Ez az a nagy feladat, melynek megoldásától 
függ nálunk a katholicizmus jövője ; a szép nagygyűlések 
jók, hasznosak, buzdítok lehetnek, de az ügy érdemére 
az előbbi föltétel nélkül vajmi keveset használnak. Nagy-
gyűléseinkkel csak azt bizonyítjuk, hogy tudnánk vala-
mit tenni, ha akarnánk ; csatoljuk tehát ehhez azt a másik 
nagy feladatot, hogy a községekben is tudunk egyrészt 
boldogulni tudó, másrészt Krisztushoz hü lelkeket ne-
velni. Ez egészében a ránk váró feladat, ez a «szadovai 
mester» kötelessége. d. 

* 

D ü s s e l d o r f . Minden faluban legyen «Volksverein» 
és «Frauenbund !» — Mi ez? Jelszó, a milyen a két-
ezeréves kereszténység körében még nem hangzott föl; 
a melynek kimondását a németországi katholikusok 
óriási arányokban megnövekedett pezsgő hitéletének 
tartotta fönn az isteni gondviselés ; még pedig úgy, 
hogy ez a jelszó a németországi katholikus nők «Frauen-
bund»-jának, nőszövetségének ezidei, már negyedik 
közgyűlésén egy nő, Mirbach Mária bárónő ajkairól 

hangzott el, és pedig — tekintve azt, hogy a német katho-
likusok az egész világ katholikusai számára a közügyek 
terén mintaéletet élnek — nem csupán Németország, 
hanem az egész világ katholikusai számára. 

Tekintve azt, hogy az egyháznak egy tiszteletre-
méltó ősrégi jóslat értelmében («religio depopulata», 
elnéptelenedett vallás) nagyon szomorú közeli idő van 
kilátásba helyezve, talán fölösleges a figyelmeztetés, 
hogy az egyháznak ezt a szomorú eshetőségét, ott a 
hol lehet és a mennyiben lehet, igyekezni kell elhárí-
tani, a hol pedig esetleg nem lehetne, legalább a vele 
járó bajok enyhítésére kell törekedni mindenütt. Egy 
pillantás a föld kerekségére és mindenki arról kény-
telen meggyőződni, hogy a szabadkőművesség1 az intelli-
gencia, a szociáldemokrácia pedig a köznép körében 
máris óriási haladást tett a nép, a tágabb értelemben, 
az egyház értelmében vett «nép» elidegenítésében a 
keresztény vallástól vagyis ennek teljes megvalósításától, 
a katholikus egyháztól. 

A «religio depopulata» csapása tehát szemlátomást 
közeledik közéletünk látóhatárain. Ilyen körülmények 
között igazán tüneményszerű esemény, valóságos meg-
lepetés az a jelszó, mely a németországi katholikus nők 
«Frauenbund»-jának ezidei düsseldorfi közgyűlésén föl-
hangzott, melynek szembeszökő célja az egyházat el-
néptelenedéssel fenyegető két óriás ellenséggel (a szabad-
kőművességgel és a szociáldemokráciával) szemben 
az egyháznak minden városban és minden faluban 
biztosítani a keresztény nép hűséges ragaszkodását, a 
férfiak részére «népszövetség», a nők részére «nőszövetség» 
fölállításával és működésbe hozásával. 

Hogy a Windthorsttól alapított német katholikus 
népszövetség (Volksverein) mily óriási szervezet, azt 
mindenki, a ki nyilt szemmel nézi a világot, tudhatja. 
A németországi katholikus nőszövetség (Frauenbund) 
hogy szintén már nagyhatalommá fejlődött, arról Német-
országon kívül, kivált Magyarországban, csak kevesen 
tudnak. Míg a német katholikusok ezidei augusztusi 
nagygyűlésére Magyarországból már vagy harminc buzgó 
férfiú ment el lelkesedni és tanulni, a német katholikus 
nök «Frauenbund»-jának megfigyelése végett se férfi, 
se nő nem jelent meg Magyarországból a német kath. 
nőszövetség ezidei düsseldorfi nagygyűlésén. Pedig ezt 
a kath. nőszövetséget az ő nagyszabású működésében 
megfigyelni igazán érdemes lett volna. A német katho-
likus nőknek ez a nagygyűlése ugyanis már oly ará-
nyokat kezd magára ölteni, a milyent a német katho-
likus férfiak évenkinti nagygyűlése szokott kifejteni. 
A nőszövetség nagygyűlése, épen úgy mint a férfiaké, 
táviratot váltott a pápával és a császárral, s a mit a 
férfiak nagygyűlése nem szokott tenni : a császárnéval. 
Táviratot váltott továbbá a müncheni nuntiussal, táv-
iratot illetve levelet kapott Németország több püspö-
kétől, és Fischer kölni biboros érsek a kath. nők nagy-
gyűlése kedvéért bérmaútját félbeszakította és segéd-

1 Nathan római zsidó-szabadkőmüves polgármester 1910. szept. 
20-iki támadása a pápaság ellen nem meggondolatlan, hanem terv-
szerű támadás volt. A szabadkőművesség évtizedről évtizedre ki-
számított munkával akar előbbre jutni a kath. egyház s annak élén 
a római pápaság megalázásában. 1920-ra tervbe van véve a pápaság 
kiűzése Rómából. Párisból pattant ki a titok. V. ö. Augsb. I'ost-
zeitung okt. 26. 4. 1. 
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püspökével együtt személyesen jelent meg a «Frauen-
bund» nagygyűlésén s azon igazán gyújtó hatású beszédet 
mondott, a milyenre a katholikus nőknek ebben a mai, 
fölfordulásnak indult világban szükségük van, például 
ajánlva a német katholikus nőknek szent Orsolya hitét, 
szent Hildegardis magasabb műveltségét és türingiai 
(magyar) szent Erzsébet áldozatos szeretetét a szegények 
és szenvedők iránt. Említésre méltó dolog még az is, 
hogy a németországi katholikus nők szövetségének ezidei 
nagygyűlésén a kormány is, a város is kiküldöttel 
képviseltették magukat, annyira jelentősnek tartják a 
német katholikus nők szövetséges mozgalmát. S a mi 
a német katholikus férfiak nagygyűlésén nem szokott 
történni, a német katholikus nők szövetsége kivívta : 
megjelent a nagygyűlésen a németországi evangelikus 
nőszövetség képviselője és meleg fölszólalásban tiszte-
letét és szívből fakadó rokonérzését nyilvánította a 
katholikus nőszövetség iránt. Ennyire a közeledést a 
férfiak még nem vitték. De nem is vihették. Mert a 
német Evangelischer Bund, a melyben férfiak szerepel-
nek, épp Luther Márton hagyományának «repleat vos 
Deus — szörnyű végrendelet — odio papae» — végre-
hajtására szövetkezett. S hogyha lesz valaha katholikus 
nők világkongresszusa, akkor azt első sorban a német-
országi katholikus nőszövetségnek fog kelleni köszönni. 

Ez a kath. nőszövetség — ma még csak ennyit — 
két év alatt 50 fiókegyesületről és 1800 tagról 75 egye-
sületre és 27.000 tagra szaporodott. Van már külön 
közlönye, melléklappal, és «Jugendbund» cím alatt elő-
készítő gyakorló-iskolákat, leány-egyesületeket állít föl 
mindenfelé, hogy a hajadonokat előkészítse a «Frauen-
bund»-ra. —y—la-

A n a p k e l e t i bö lc sek . Karácsonyi színmű 4 fel-
vonásban. Irta Pécsi Gusztáv dr. theológiai tanár. 1910 
Esztergom. 77 1. Több ének- és zenemelléklettel. Ára 1 
korona. 

«Az Ige testté lőn» szerzőjének második karácsonyi 
színműve. A négy felvonás : A pogányság Babylonjá-
ban, Heródes udvarában, Közel Betlehemhez és A bet-
lehemi barlangban. Tárgya szentírási, melyet kivált két 
első felvonásában történeti háttérbe állít be, olyan vilá-
gítással, hogy szinte megelevenedik előttünk egyrészt a 
pogányság, másrészt az elnyomott zsidóság sorsa Krisz-
tus születése idején. Belelátunk abba a nagy előkészü-
leti időbe, melynek erkölcsi és anyagi nyomorúságán a 
népek várakozása : a Megváltó volt segítendő. 

Színpadi erővel s a helyzet alapos ismeretével van-
nak ezek a részletek kidolgozva ; a szerző jól ért a jel-
lemalakításhoz, melynek feladata egy pár ember beszéde 
és cselekvései által egész kort jellemezni. Teli vannak 
drámai mozgalmassággal, úgy hogy a néző lelkébe job-
ban vésődik bele az a szomorú kor, mintha egy egész 
történelmi könyvet végig tanulna. Szinte érezzük, mije 
hiányzott akkor az emberiségnek az eszmei és társa-
dalmi viszonyaiban s minő változást kellett előidéznie 
a várt Messiásnak. 

A cselekmény szépen indul, a tárgyhoz mért bonyo-
dalom folyton előbbre viszi, a szerző nagy feladatot old 
meg, midőn egy világképet helyez színpadra hatalmas 
kontúrjaival, mely mégis teljes, érdekes és tanulságos. 

A harmadik és negyedik felvonásban a cselekmény 
is, a kép is a dolog természeténél fogva összébb szo-
rul; a nagy történelmi keretet Betlehem tájéka váltja 
fel, mely a milyen kicsiny, olyan nagy történelmi ese-
ménynek a színhelye. A dráma a nagy eszme és követ-
kezményei fejtegetésébe megy át, mely ugyan a drámai 
mozgalmasság szempontjából csendesebb, de óriási 
hatású az eszme ereje miatt. A bölcsek, a pásztorok 
s az ókor képviseletében epizódalakokként szereplő 
Szokrates és Plato, majd a szent Család elénkbe tárják 
az Inkarnacio nagy eseményét. 

Balthazár a babiloni istenekkel elégedetlen mágus, 
Heródes a romlott rómainak tipusa, Achim, Esrom 
a szolgalelkü s még a Biblia tárgyalásakor is üzletre 
gondoló (48.1.) zsidó papok egyebek közt kitűnő drámai 
alakok. 

Egyáltalán az egész mű arra mutat, hogy a szerző-
ben nem egy mindennapi műkedvelővel, hanem a drámai 
alkotásokra hivatott iróval van dolgunk, kinek nincs 
egyébre szüksége, mint a mit már sokan emlegetnek, 
egy keresztény színpadra, hogy erejét kifejthesse. Képes-
sége és képzettsége van hozzá. S még egy korszerű jó 
tulajdonsága is van, hogy igen ügyesen tudja érvénye-
síteni szociális hajlamait (pl. 28. 1.). 

Ha tőlem függne, én ezt a drámát a Nemzeti Szin-
ház színpadjára vinném, hol van mód rá, hogy arra 
hivatott erőkkel és kellő felszereléssel kifejtsék ennek a 
színműnek összes jelességeit. Még a nem keresztények 
is épülnének rajta. Kis legényegyleti színpadon laiku-
sokkal mit lehet vele csinálni ? 

Midőn tehát örülök azon, hogy sorainkban mái-
ilyen erők is jelentkeznek (igen, van köztünk sok heverő 
ész, erő és akarat), arra kérem a szerzőt, próbálkozzék 
a katholicizmus életéből vett valamely történeti tárgy-
gyal is ; ha ilyen nehéz tárgyakba tud életet és érdekes-
séget önteni, bizonyára könnyebben boldogul egysze-
rűbb történeti eseményekkel. Nagy szükségünk van rá, 
hogy az elhagyatott szószék helyett a színpadot keressük 
föl s onnan hirdessük a történelem nagy tanulságait, 
melyekkel telve van egyházunk élete. Azt hiszem, nem 
kevesebb siker fogja koronázni működését e téren is. 

Dudek. 
* 

V a l a m i a n a p t á r r ó l . Most, az új naptár-saison 
küszöbén, amikor majd itt künn a falvakban a hosszú 
téli estéken a kandallónak barátságos melege mellett 
áhítatos figyelemmel olvasgatják az új naptárakat, meg-
felelőnek tartom az időt, hogy a naptárkérdés fontossá-
gáról egy-két gondolatot papirra vessek. 

Mindnyájan, kik a népneveléssel foglalkozunk, jól 
tudjuk és látjuk, hogy a falusi nép, mely úgy anyagi, 
mint időbeli nehézségek miatt könyvet, újságot nem 
igen olvas, mily mohó vággyal lesi-várja az új naptár 
megjelenését. Még a szegényebb sorsú is összekupor-
gatja a rávaló pénzt; alig tud meglenni nélküle, az há-
zának szinte elmaradhatatlan bútordarabja. Attól kér 
felvilágosítást a nagyvilág folyására vonatkozólag ; abban 
keres és merít foglalkozási körébe eső hasznos tudni-
valókat ; tőle kér tanácsot az ezen kört érintő s őt a 
külső világgal összekötő ügyes-bajos dolgaiban ; öröm-
mel olvassa az abban található, jókedvre hangoló tör-
ténetkéket, tréfákat is. Ez az ő úgyszólván egyedüli 



606 RELIGIO LXIX. évf. 1910. 

szellemi tápláléka, irott tanácsadója, második bibliája 
s hogy úgy mondjam, szellemi omnibusa. Nincs az a 
szép könyv, a melynek hálásabb közönsége volna, mint 
van egy-egy jól szerkesztett naptárnak a falusi nép 
körében. Át- meg átlapozza ilyenkor télen, nem hagyja 
annak egy sorát sem olvasatlanul ; átszántja azt sze-
meivel az újesztendőt jelző piros betűs január 1-től s 
az időjárást jósló tudósításoktól kezdve el egészen az 
országos vásárok lajstromáig. 

Szeme a betűhöz nem szokott hozzá és ép azért 
lassan és gondolkodva, latolgatva olvas ; a lassú olvasás 
közben az esze ráér mélyebben elmerülni, elmélkedni 
az olvasottak felett és így a naptárnak tartalma hova-
tovább átmegy egészen a vérébe. Az irott betű mara-
dandóbb hatású az élőszónál ; régi igazság : «Verba 
volant, scripta manent». Mivel pedig nincs az a könyv 
vagy újság, mely a nép körében jó vagy rossz kihatá-
saiban nagyobb, eredményesebb volna, mint egy-egy 
jól szerkesztett s megkedvelt naptár, abból következik, 
hogy a naptár fontosságát minden beszéd, könyv és 
újság fölé kell helyeznünk. Milyen megbecsülhetetlen 
nagy áldást jelent egy nemes irányú naptár a nép kezé-
ben ! Mint a csendes nyári eső a szomjas földre, sza-
kasztott olyan jótékony hatással van a jó naptár az 
egyszerű nép lelkére : át- meg átjárja az az ő szivét-
lelkét, át- meg átitatja egész gondolat- és érzelemvilágát 
s a jóra, nemesre termékennyé teszi.És viszont: milyen 
rettenetes, orkánszerű pusztítást visz végbe a rossz irá-
nyú naptár az egyszerű s a kritikára gyenge népnek 
becsületes, de a nyomtatott betűnek sokszor értéken 
télül hitelt adó lelkében, annak csak a Mindentudó a 
megmondhatója. A pestis nem idéz elő borzalmasabb 
pusztítást a testekben, mint az ilyen naptár a lelkek-
ben. Osszetör-zúz az azokban mindent, ami jót csak 
az iskolában, templomban s jóravaló emberek társasá-
gában hallottak, tanultak ; nem egy emberben meg-
ingatja magát a hitet is, skeptikussá teszi, bizalmat-
lanná és gyanakvóvá a vallást s becsületességet bármily 
módon tanító, oktató, terjesztő szellemi irányítóival, 
vezéreivel szemben. 

Átok jelöli annak minden nyomát ; pestises lehelete 
halált osztogat mindenütt, ahová már egyszer befész-
kelte magát. Vegyük csak az «Egyházi Közlöny» egyik 
idei(?) számában szóvá tett a «Magyar Nép Naptára» 
című irodalmi terméket. Tele van a leggaládabb táma-
dásokkal s legvéresebb izgatásokkal a valláserkölcs s a 
fennálló keresztény világrend ellen. Külön-külön egy-
egy izgató cikket tartalmaz a magánjog szentsége, a 
hitvesi erkölcs, az egyház, a középosztály, végre Jézus 
Krisztus s az ő isteni vallása ellen. Hány, de hány 
becsületes hivő léleknek lesz az megrontója ! A szín-
magyar alföldi falvakban — mint az «Egyházi Közlöny» 
egyik számában írja — «a vörös nyakkendőjü, fekete-
májú Izidorok» ingyen osztogatják a nép között. De ez 
csak egy a sok közül. Évenkint ezerszámra lepik el a 
falvakat ilyen s ehhez hasonló naptárakkal, a melyek 
mindegyikének minden útját-nyomát mindenütt erkölcsi 
romlás, pusztulás, halál jelöli. 

Azért «videant consules» ! Vigyázzanak a nép ve-
zetői, mert jaj annak a községnek, melyben az efajta 
erkölcsi métely otthonra talált. De a passiva resisten-
tiaval még nem tettünk eleget. Ismertessük, kedveltes-

sük meg népünkkel a jó szellemű naptárakat; hála 
Istennek, válogathatunk bennök. Ezek terjesztésében ne 
kíméljünk fáradságot.1 Ha az a sivár lelkű, hazát, vallást 
nem ismerő Izidor nem ismer fáradságot istentelen 
ördögi eszméknek propagálásánál, akkor mi, kik Istent, 
hazát szeretünk, mi ne tudjunk hevülni, áldozni vallást, 
hazát mentő szent eszméink terjesztéséért? Vagy hát a 
sötétség fiai mindig okosabbak, áldozatra készebbek 
legyenek a világosság fiainál ? 1 

G. Gij. 
* 

Die Entwicklung und Bedeutung des öffentlich-
rechtlichen Begriffs der Heiligen Krone in der unga-
rischen Verfassung. Von Ákos v. Timon. Sonderabdruck. 
Weimar, 1910. Nagy negyedrét, 30 1. 

Különlenyomat a Heinrich Brunner 70. születés-
napjára kiadott «Festschrift»-ből, melyet a nagy jog-
tudósnak volt tanítványai s köztük Timon egyetemi 
tanár is nyújtottak át. 

Fejtegeti benne, mint már «Magyar Alkotmány-
és Jogtörténetéből» ismerjük, a magyar szent korona 
közjogi fogalmát s benne a közhatalomnak a király és 
a nemzet közt megoszlott voltát. Tehát azt a sajátszerű 
jogi fejlődést, mely a mi alkotmányunkban a nyugati 
államok hűbéri fejlődéseitől eltérőleg mutatkozik s mely 
nem vesztette el erejét a Habsburgok útján Ausztriához 
beállott viszonyunk által sem. Magyarázza a külföldnek, 
hogy «die österreichisch-ungarische Monarchie war nie 
eine staatsrechtliche Einheit und ist es auch heute 
nicht». 

S ez a pont az, a melyért a füzetről külön akartunk 
megemlékezni. Timon már ismételten lép a külföld elé, 
hogy megmagyarázza neki, ne azonosítson bennünket 
Ausztriával. Alkotmány- és Jogtörténete (melyre nekem 
különben annak idején voltak megjegyzéseim) már má-
sodik kiadásban jelent meg németül s most ismét talál-
juk Tiniont e dolgozatával a külföldi jogtudósok közt, 
azon fáradozva, hogy végre a külföld is ismerje meg 
állami önállóságunkat. 

Nagyon helyes eljárás, melyről elmondhatjuk : de-
buisset iam pridem. Minden tudósunk érdemet szerez 
vele, ha nemzetét a bennünket folyton ignoráló kül-
földdel megismertetni iparkodik. Most már rajtunk, 
theologusokon is volna a sor, rólunk s a mi munkál-
kodásunkról sincs a külföldnek tudomása. d. 

Adolphe 1{etlé. (ii.) 
Gerault Richard, «a vidám gazember» (crapule) 

színpadra lépett és Jézus halála nap ján undok 
blaszfémiát mondot t az Úr vérző testéről. Őrült 
tapsvihar és vadállati üvöltés u tán Anatole France 
ragadta meg a szót. Kifogástalan, elegáns nyelven 
adott elő abszurd tételeket; látszott, hogy nehezére 
esett az epikureus, renanista szkeptikusnak a ronda 
publ ikum tömjénezése. Azt magyarázta, hogy a 
művészet még a műveletleneknek is elérhető s azt 

i Nagyobb quantumnál árelengedést kaphatni. Ezt vagy maga 
megrendelheti, vagy a mi jobb, valamely keresztény kereskedő révén 
tegye lehetővé az ily keresztény szellemű naptáraknak elterjesztését. 
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állította, hogy a csatornatisztítók még nem művészek, 
de az asztalosok, esztergályosok már ma jdnem azok. 

Beszéde nem tetszett ; Jaurès erre válaszolva, 
orrt adott Francénak ; dogmának állította föl, hogy 
minden munkás művész, hogy a favágó, a ki tuskót 
fűrészel, legalább is épen olyan magasztos művészetet 
kultivál, mint az, a ki rimeket farag. Kimondotta a 
proletáriátus egyetemes kompetenciá já t ; végül pedig 
nekiment a kereszténységnek, amely oka minden 
nyomorúságnak. 

Betté megundorodott e nagy frázishalmaztól, 
mert piszkos dolog olyan napot kiválasztani atheista 
manifesztációnak, a melyen az egész keresztény világ 
gyászol. «Piszkos gazember vagyok, hogy résztvettem 
e gyalázatos táncban egy holttest körül.» 

Betté otthagyja a tudományos szocializmust is. 
Badikális republ ikánus lett és szekerét tolta Clémen-
ceaunak, a kit ő — talán egy kis joggal — bámult. 
Clémenceau kemény, szarkasztikus, brutális és ravasz, 
de zseniális ember. «Más ember nem is imponálna 
a radikális csordának.» Clémenceau antiklerikális 
harca nagyon tetszik Bettének, mert nem olyan 
Ízléstelen, mint a France-é és a Jaurésé. De kiábrán-
dul a radikalizmusból is ; mer t ennek a bálványa az : 
«Állam», keze a zsandár ; csak a zsandár tar t ja féken 
a népet ; mihelyt a csendőr is fö lmondja a szolgá-
latot — mert revolucionálva van már minden — 
akkor itt lesz a föltartóztathatlan összeroppanás. 
Franciaország szemét és romhalmaz, melyen a 
nagy bankok aranyat keresnek. Az általános sza-
vazati jog (Betté szerint) egy csomó felelőtlen zsar-
nokocskára, a képviselőkre és szenátorokra bizta az 
országot, olyan zsarnokokra, akiknek más, mint 
emésztési képességük nincsen. A radikálisok vezérei 
Tartuffe-ok, arany jövőt Ígérnek a szenvedő népnek 
s megtömik saját zsebüket. 

A kongregációknak üldözése csak ürügy volt a 
választópolgárok foglalkoztatására, hogy néhány rabló-
lovag a zavarosban halászhasson. Néhány száz szabad-
kőművest leszámítva, a kik meggyőződésből csináltak 
antiklerikálizmust, a legtöbb ember csak a rablás és 
lopás reményében csatlakozott a Bóma elleni har-
colókhoz. 

Tartutfenak mond ja burkolt körül í rásban Fal-
lierest, «a kompakt ostobaságban szenvedő, infámis 
ventripotenst». 

De hát «video meliora proboque, sed détériora 
sequor». 

Betté elvesztette hitét a radikális poli t ikában is 
és mégis párthíve maradt . Visszatér kedves fontai-
nebleaui erdejébe és ott kínlódik lelkiismeretével. 

Elvesztette a haladásba vetett hi tét ; a csalhatat-
lannak gondolt tudomány sötétségben hagyta. A fon-
tainebleaui erdő fái és virágai vigasztalták, de ha 
lakásába visszatért, ott találta a «feketeszemű» nőt, 
kivel vadházasságban élt, szellemi közösség nélkül, 
csak érzéki kapcsolatban. Ez az élet kész pokol ; 

a legalacsonyabb ösztön alatt görnyedt a költő teljes 
erkölcsi züllésben. Le is irta Aphrodite misztériumait, 
melyeket ő is praktizált. Hogy vigasztalódjék, Kantot 
tanulmányozza, de annak a «Tiszta esze» épen olyan 
száraz, mint Kálvinnak a tibiája. Pantheista lesz; 
imádságot ír a fákhoz; ebben az időben így nyilat-
kozik Jézusról : «Mindent egybevéve a Galilea-beli 
elég jó fickó volt, de nem volt prakt ikus érzéke.» 
Betté Jézus helyett mindig Galileait (Galileit) mon-
dott és fölfújva magát, mint a pulyka a szemét-
dombon, azt képzelte, hogy ő mostan legalább is 
olyan, mint Jul ianus Apostata, vagy a nagyzási 
hóbor tban szenvedő Nietzsche. 

A pantheizmusból átcsapott a buddhizmusba ; 
végre Schopenhauer lett a prófé tá ja ; vágyódott a 
nagy semmiség után ; de azért félt a Nirvánától. 
Szegény Betté egyik nap Aphroditének és Bacchus-
nak, másnap a pantheista Isisnek, h a r m a d n a p Cakya 
Mouni hülye mosolyának áldozott. így hánykolódott 
nyugalom nélkül. 

1905 júniusában elment sétálni az erdőbe, 
magával vitte Dante Purgatoriumát . A II. énekben, 
amikor Dante és Virgilius elhagyták a poklot és egy 
titokzatos tenger par t jánál megállnak, j ön az angyali 
révész ragyogásban s mellette ha jóban 100 lélek az 
«In exitu Israel de Aegypto» zsoltárt énekelve. Dante 
le akarta róni a holtak örömét, a kik örvendeznek, 
hogy lelkük a purgator iumban megtisztul és aztán a 
paradicsomba jut. A midőn Betté ezen sorokat 
olvasta, reszketés fogta el, könnyezett, a könyv kiesett 
a kezéből és kénytelen volt egy fához támaszkodni. 
Lelkiismeretében kinos furdalást és határ talan örö-
met érzett egyszerre. Az a gondolat villant át az 
agyán ; hátha igaz, a mit Dante ír ? Hátha igaz, hogy 
a bűnbánó megszabadulhat vétkeinek terhétől ? 
Hátha nem fantazmagória e vers? Hátha van Is ten? 
De a tagadás szelleme rögtön kész volt a felelettel: 
«Költészet az egész, semmi egyéb; a vallás szúette 
mesei» De há tha mégis?? — Az isteni kegyelem 
első szava érte Bettét; ő azonban nem engedett a 
kegyelemnek, sőt még aznap azt tanácsolta egy 
látogatójának, a kinek hasonló lelkiismereti furdalása 
volt, olvassa el Benant, élvezze ennek opiumos 
«befőttjeit», az ma jd megerősíti a hitetlenségben ; 
cikket is ír egy antiklerikális lapba. Utána való éjjel 
azonban Dante Purgator iumáról álmodik, fölébred 
és széttépi a hitellenes cikket. 

Másnap elmegy az erdőbe elmélkedni; gondo-
latban végigmegy a pantheizmuson, buddhizmuson, 
paganizmuson, materializmuson, monizmuson és 
minden tudomány, minden rendszer, minden filozofia 
összedőlését konstatálja a lelkében. Mi marad meg 
számomra? Egy hang azt suttogta: Isten! Betté 
térdre borul és először imádkozik 15-ik életévétől. 
Majd arra gondol, hogy jó volna a katholikus egyház 
tanítását tanulmányozni, mert az összes tudományos 
és filozofiai rendszerek közt csak azt az egyet ismerte 
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vál tozhata t lannak és egyformának. Hátha igaza v a n ? 
A mint így elmélkedett , egy pap men t el mellet te 
az e rdőben imádkozva, e szavakat értette meg Rétté : 
Et ve rbum caro fac tum est et habitavit in nobis. 
Megmagyarázhata t lan erőtől haj tva futott u tána a 
mi köl tőnk a p a p n a k ; ez nagyon meg volt i jedve, 
azt hitte, hogy útonál ló csavargóval van dolga-
Rétté csak annyi t tudott szólni a p a p n a k : «Uram, 
kérem, imádkozzék én éret tem!» A pap megígérte 
s várta, hogy Rétté többet is m o n d j o n . De ez n e m 
tudott szólni, mi re a pap, igéretét megismételve, 
eltávozott. 

Ezen kü lönös séta u tán ú jból visszaesett Rétté 
régi bűneibe, de rendesen és á l l andóan imádkozot t . 
Az Egyházba való visszatéréstől idegenkedett , féltette 
egyéni függetlenségét. Folytonosan töprengett s olyan 
sötétnek, s ivárnak látta helyzetét, hogy az öngyilkos-
ságra is gondol t . 

Lám Frigyes. 

Levél a szerkesztőhöz. 

Tisztelt Szerkesztő Úr i Közvetlenül a kath. nagy-
gyűlés után ülésezett az erdélyi kath. Status. Mailáth 
gróf püspök elnökölt, mellette a Status egyházi és 
világi tagjai. Püspök a híveivel s megtárgyalták ügyes-
ba jos dolgaikat, sőt a püspök ú r még az annyit t áma-
dott Borromeo-encik l ika do lgában is tiszta helyzetet 
teremtett . 

Nemde fölemelő egy kép ez ? Az erdélyiek együtt 
vannak , egyházuk dolgaiba senkisem avatkozik; 
m a g u k kezelik a lapí tványaikat és iskoláikat s a világi 
elem egyháza ügyeit odaadó részvétellel kiséri. Az 
á l lammal szemben van au tonómiá juk , önállók, min t 
az megfelel a vallásszabadság korának . 

Mi el lenben csak nagygyűlésezünk, de kü lönben 
megoszlott kévék vagyunk s a világi elem va jmi ke -
veset érdeklődik egyháza iránt. Egykoron a hely-
tartótanács, most meg a miniszter kezében vagyunk, 
az ő kegyelmétől függ még püspöke ink kinevezése 
is. Legyen szives fölvilágosítani, annyi tárgyalás u tán 
hol késik a mi a u t o n o m i á n k ? 

Leontin. 
* 

Könnyű kérdezni , nehéz felelni, az ön kérdésére 
pedig egyszerűen n e m tudok érdemlegesen válaszolni. 
Hol késik a mi a u t o n o m i á n k ? A 70-es évek u tán 
sokáig azt mondták , hogy a miniszter f i ó k j á b a n ; 
lehet, hogy most is csak ott van, m á r t. i. a meg-
szavazott szervezet. Úgy tudom, hogy az illetékes 
helyen nehezményez ik ; minisztereink, előbbiek és 
utóbbiak, n e m nagyon le lkesednek érte s hozzá a 
m i ügyeinkben mindig nagyon i jedősek; mi, többiek, 
meg n e m vagyunk hozzászokva, hogy valami u tán — 
még jogaink u tán se — nagyon tö r jük magunka t . 
A leányzó alszik. 

Szerk. 

M. Garamkürtös. Előfizetése már az 1911. első felére 
is szól. 

N. Nagyvárad. Legközelebb. 
G. Esztergom. Ha célszerűnek gondolja, hívja föl a 

tanárok, illetőleg a tanítók figyelmét a «Kath. Nevelés»-ben 
«Kármán Mór laikus morálja» címen megjelent előadásomra. 
Abból megértik, kik és miért terelik őket a tanítók szabad 
egyesülete felé? 

K. Budapest. Bármennyire bízik is Ítéletemben, még 
sem teszem meg kedvére, hogy itt e helyen kiírjam, kit 
vagy kiket tartok én alkalmasoknak a megüresedett püspöki 
székekre. Annyit azonban elárulhatok, hogy ha én volnék az 
a bizonyos «földi gondviselés», a kit nálunk miniszternek 
hívnak, nem azok lennének, a kikre ön gondol; meglepném 
jó és actió-programm szerint dolgozó «főpásztorokkal». 
Legyen önnek ennyi elég, amúgy se tőlünk kérnek tanácsot — 
s a világ tovább halad kátyús útján. 

T. Kalocsa. G. ismert jó szándékú buzgóságában né-
melykor élesebben fejezi ki magát, de erre négyszemközt 
szoktuk figyelmeztetni. Most is elég lesz ennyi. 

C. Budapest. Riedl Frigyes dr. egyetemi tanár tanul-
mánya Gyulai Pálról a «Budapesti Szemle» nov. számában 
valósággal remek munka. Mesterének és a kathedrán előd-
jének történethű, de egyúttal nagyszerű emléket állít s 
ugyanakkor önmagáról is bebizonyítja, hogy nagy tudásáért 
és nemes lelkeért annak idején a filozófiai kar meghívását 
csakugyan megérdemelte. Nagyon szeretem az ilyen nagy-
stílű férfiakat. 

O. Budapest. A katholikus liberális, de a zsidó nem 
liberális, a protestáns se az, a szabadkőmíves se az. Ezzel a 
nyilatkozattal, felháborodva bizonyos tapasztalatain, úgy 
látom, dicsérni akarja a katholikusokat s azt akarja mon-
dani, hogy egyedül a katholikusok nem szűkkeblüek mások-
kal szemben, sőt lehetőleg mindenkit támogatnak, sajnos — 
s ezt már én teszem hozzá — igen gyakran éppen a saját 
hitfeleik teljes háttérbeszorításával, vagy legalább is elha-
nyagolásával. Ez az eljárás azonban, mint látnivaló, reánk 
nézve már nem dicséretet, hanem alapos szemrehányást 
foglal magában s jó részben feltárja a magunk közéleti gyen-
geségének egyik főbenjáró okát. A túloldali tolakodók, kivált 
az izraeliták, visszaélnek még a mieink liberalitásával is s 
az eredmény az, hogy ők is tolakodnak, hitfeleik is tolják 
őket s a katholikus részről is tolják őket, a katholikus meg 
éppen azért, mert katholikus, hitfeleinek csupa liberalizmusa 
miatt mindenütt hoppon marad. Az ilyen eljárás nemde 
határos az esztelenséggel? Igen, tegyünk másokkal is jót, de 
ne hanyagoljuk el a magunk embereit se. A tolakodókat pedig 
utasítsuk vissza. 

Néhányan m é g hátralékban vannak az 1910. elő-
l izetéseikkel , tisztelettel kérjük a pénz beküldését . 

TARTALOM. Szempontok a mai pantheismus etio-
logiájához. II. Schütz Antal dr.-tól. — Hofbauer sz. Kele-
men élete. XVIII. Breznay Béla dr.-tól. — Mende-mondák 
Galileiről. IV. (Vége.) Lukcsics József dr.-tól. — A francia 
földről. VI. P. M-től. — Az oltárépítmény fejlődése. III. 
(Vége.) Luttor Ferenc dr.-tól. — Egyházi világkrónika. 
—y —la-tói. — Irodalom. Pécsi : A napkeleti bölcsek. 
Dudektől. — Valami a naptárról. G. Gy.-től. — Timon: 
Die heilige Krone, d.-től. — Adolphe Rétté. (Megtért fran-
cia anarchista.) II. Lám Frigyestől. — Levél a szerkesz-
tőhöz. Leontintól. — Telefon. 

Laptula jdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár . 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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F E I . E L Ö S S Z E R K E S Z T Ő 

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

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

Szempontok a mai pantbeismus étiologiájához. 
on.) 

A következőkben egynehány olyan szempontot 
kell érinteni, melyek a logikai, illetve a tudományos 
megismerés körébe tartoznak ugyan, de nyilvánvaló 
a történeti kötöttségük. A XIX. században jelentek 
meg a látóhatáron, és bár magukban is erősen kihív-
ják a kritikát, mégis itt tovább nem kutatható okok-
nál fogva meglehetősen meggyökereztek, s a maguk 
részéről aztán erősen hozzájárultak a pantheista 
fölfogás terjesztéséhez. 

1. Az alapvető jelenség itt az ú. n. ismeretelméleti 
szubjektivizmus, vagy ismeretelméleti an thropomor-
fizmus. Már a reneszánsz óta kisért a szofista Prota-
goras-nak az a tétele, hogy a világnak mértéke az 
ember, vagyis az ember nem igazságot, nem a való 
világot ismeri meg, hanem a maga alanyi szempont-
jait és kategóriáját olvassa bele és tukmálja rá a 
világra. Kant óta ez a fölfogás a nem pozitív keresz-
tény alapon álló bölcselőknél a német idealizmus 
leszámításával csaknem kizárólagos ura lomra jutott, 
s csak napja inkban látszanak ismét fölszabadulni a 
mélyebbre hatolok ezen l idércnyomás alól. 

Milyen indítékokat szolgáltat ezen irányzat a 
pantheismusnak ? 

A bölcselők ma jobbára túl vannak azon a meta-
fizika-iszonyon, mely a XIX. század második felében 
a német idealizmus hanyatlása korában észlelhető volt. 
W u n d t nem épen régen igen előkelő helyen, a Kultur 
der Gegenwart-nak egyik kötetében, a történetből és 
egynehány mai bölcselő természettudósnak rendszeré-
ből mutatta ki, hogy a metafizika nem ölhető meg és 
nem száműzhető : ha kidobják az ajtón, besomfordál 
az ablakon. De midőn vele együtt a bölcselők ma álta-
lában fönntartás nélkül elismerik a metafizikának jogo-
sultságát, legtöbben Kantnak tesznek annyi szívességet, 
hogy a metafizikának, mint az érzéklésen, illetve a 
tapasztalaton túlmenő tételek összességének nem 
tulajdonítanak szigorúan tudományos értéket. A meta-
fizika forrását abban az ösztönben látják, mely sür-
get, hogy a különféle tereken szerzett tapasztalati 
ismereteket egységes képbe foglaljuk össze és eset-
leges hézagait kiegészítsük. Az i lyenformán kelet-

kezett kép a gondolkodó embernek nélkülözhetetlen, 
de egyetemes elismerésre nem tarthat igényt. Minden-
kinek megvan a maga metafizikai világa, melyet ő 
alkotott, és mely csak az ő számára létezik. Ez nem 
a tárgyi világnak, a valónak értelmi mása, hanem 
az emberi értelemnek egy ösztönös haj lamából táplál-
kozó alanyi konstrukció. 

Ez az egész beállítás a pantheismusnak, illetve 
ál talánosabban a monizmusnak széles utcát nyit. 
Midőn metafizikánk forrásává az értelemnek egységre, 
befejezésre törekvő ösztönét teszi, a metafizikai alap-
kérdést, az abszolút való mivoltának és a világhoz 
való viszonyának, a létnek és életnek értelmére 
vonatkozó kérdést kivonja a leghatalmasabb és leg-
komolyabb emberi szellemi szempontnak, az igaz-
ságnak érdekköréből. A metafizika alapkérdései, 
Isten nagy kérdése i lyenformán egyéni izlés kérdé-
sévé vál ik; és — de gus t ibus . . . 

Azért Paulsen többször említett Einlei tungjában 
nem is vállalkozik arra, hogy pantheismusát bizo-
nyítsa, és nem kívánja, hogy fejtegetései valakit a 
pantheismus igazáról való meggyőződésre bír janak. 
Nem dolgozik bizonyítékokkal., hanem a pantheis-
mus alapgondolatát hasonlatokkal, nevezetesen a 
test és lélek viszonyához való hasonlítással ipar-
kodik szemléletessé tenni, elfogadhatóvá pedig részint 
a theismus kritikájával, részint történeti áttekintés-
sel, melynek értelmében a fejlődés iránya az ő általa 
képviselt pantheismusba utal, részint a theismus és 
pantheismus éles ellentéteinek lehető eltusolásával, 
részint pedig kilátásokkal, minők : a pantheismus 
az erkölcsöt nem bántja, sőt lehetővé teszi az igazi, 
autonom erkölcsi magatartást, a vallást nem ront ja 
le, sőt összefér a kereszténységgel és képes meg-
teremteni a tartós békét vallási meggyőződés és 
tudományos ismeret között s nagyban és egészben 
könyebben megkonstruál ja a világot, jobban oldja 
meg a ba j és bűn kérdését, mint a theismus. Ezen 
eljárás azonban nem egészen egyenes; nem akar ja a 
pantheismust rádiktálni az olvasóra, de azért nem hagy 
heverőben egy indítékot sem, mely propagandára al-
ka lmas ; a bölcselet nevében jelenti ki a pantheismus 
felsőbbségét, de azért szigorúan tudományos érve-
lésre nem akar vállalkozni; bölcselők tekintélyét 
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azonban latba veti. Nem akar érvelni és mégis az 
érvek igen nyomós láncolatát vonultat ja föl ; igaz, 
nem logikával, hanem, a mi sokkal hatásosabb, 
retorikával dolgozik. 

Nem szabad azt mondani , hogy minden mai 
pantheista ig}' tesz; nem is rendelkezik mind egy 
Paulsen fényes előadásával. De hasonló eszközöket 
ugyancsak nem vet meg egy másik, talán még befo-
lyásosabb modern pantheista : Hartmann, az «Unbe-
wuszte» neves bölcselője. S valamennyi hódol annak 
a fölfogásnak, hogy a metafizika aiaptételei nem tudo-
mányos értékű és jellegű igazságok. Ezért aztán 
kísértésben vannak, könnyebben elintézni a dolgot. 

Az igazság, különösen a legelvontabb igazságok ke-
resése és megtalálása a legnagyobb erőfeszítéssel jár , 
folytonos megerőltetett tevékenységre hivja föl a szel-
lem összes tehetségeit; önlegyőzést, szenvedélyek elhall-
gattatását, megrögzött előítéletek félretevését, az egész 
ember áldozatát, a külső és benső világban, a lélek-
ben és természetben kínálkozó összes szempontok mél-
tatását kívánja, egy nagy sacrificium intellectus-t. Ezt 
meghozni nem talál elég indítóokot az, ki a metafi-
zikai megismeréseknek csak relativ, kiegészítő, illetve 
ösztön-kielégítő jelentőséget tulajdonít. Aki nyíltan 
vagy rejtetten csak műkedvelő foglalkozásnak, csak ne-
mesehb fajta sportnak tekinti a lét nagy kérdéseivel 
való foglalkozást, nem igen fog a nagy metafizikai kér-
déseknek annyi időt és szellemi energiát szentelni, 
amennyit ma minden egyes tudományszak megkí-
ván, és ez irányú munkájá t igen könnyen abbahagyja 
egy állomásnál, ahová esztetikai vagy retorikai vagy 
történeti vagy más lélektani okok állították. Éhezni 
és szomjúhozni kell az igazságot annak, a ki illeté-
kességére akar szert tenni ezen nagy kérdésekben. 
Igy a metafizika gyökeréről, mivoltáról vallott fölfo-
gás a pantheizmusnak kedvez. 

2. Az alapelv pedig, mely mintegy eszköze a meta-
fizikai spekulációnak, egyenesen beletorkollik a 
monizmusba. T. i. az első észelvet, mely a metafizikai 
kutatást megindítani és irányítani van hivatva, így 
állítják föl: A tapasztalat és szakismeret sokféle ada-
tát e l lenmondás nélküli egységbe kell fűzni. Nyilván-
való, hogy ezen elv utmutatót állít: az egység követel-
ményét leginkább kielégíti egy olyan fölfogás, mely-
nek értelmében az egész mindenség egy abszolút sub-
stancia, melynek önkifejlése, megnyilvánulása, meg-
határozása minden, a mi a tapasztalható sokaságot 
alkotja. A mindenség egy nagy fa, melynek mélyen 
a föld alatt, vagyis mélyen a látszat, az érzékelhető-
ség fölszine alatt van egy főgyökere, belőle haj t ki 
a mindenség sok ágú-bogú életfája. Mi csak a fát 
l á t juk ; a gyökér hozzá nem férhető; de elég tudnunk, 
hogy van és hogy egy reális csomóportban egyesíti a 
sokaságot A lét elvont fogalma, ennek tagadása és a 
tagadásnak tagadása — ez a mindenség az ő lényeiben 
s folyamataiban a német idealista pantheismus sze-
rint. Kell-e egyszerűbb felelet az egység kérdésére ? 

Nem a lehető legteljesebben van-e itt kielégítve az 
egység ösztöne? 

Hogy van rossz és van tévedés, mely a logikai 
és matematikai szükségszerűséggel kifej főző egy-
mindenbe, nem tudni hogyan, bele kerül, mikor az 
nemlogikai és nemmatemat ika i e lem; hogy van 
énem, mely nem hozzáférhető sem megosztásnak, 
sem közlésnek, tehát nem áll be alkotórésznek, 
hanem a legépebb és legkonkrétebb, tulajdon ma-
gunkhoz legközelebb álló reális egység, tehát szub-
stancia — minden monizmusnak ezen két nagy in-
stanciája persze m á r nem tud szóhoz jutni, mikor 
a főkérdés nem az, hogy mi az igazság, hanem mi 
elégíti ki leginkább az egység követelését, illetve 
ösztönös lélektani igényét. 

Paulsen és vele más' monisták azt m o n d j á k : 
a bűnnek, tévedésnek és általában a ba jnak problé-
mája a theismus számára is adva van ; oldja meg 
az ! De szabad-e ezen közönséges retorzióhoz folya-
modni egy fölfogásnak, mely a maga számára köve-
teli a bölcselő elmék hódolatá t? 

A monotheismus tudományos képviselői a meta-
fizikai kutatásnak alapelvét mindig úgy fogalmazták : 
mindennek kell keresni elegendő okát. Ezen elv 
erejében az Isten kérdése igazság kérdésévé válik 
és tudományos vitatásnak hozzáférhető, tehát ki-
váltja és elvárhatja azt a nagy komolyságot, elfogu-
latlanságot, lelkiismeretességet és áldozatosságot, 
mellyel tar tozunk általában az igazság nagy fölada-
tainak. 

Itt aztán persze kemény munka a tévedésnek és 
bűnnek kielégítő magyarázata. Paulsen azt m o n d j a : 
ezen dolognak elintézése a pantheismusnak könnyebb, 
mint a theismusnak.1 De mi teszi ezen kérdéseket 
voltaképen nehezekké és oly rettenetesen komo-
lyakká ? Nemde a föltevés, hogy a mindenség egy 
végtelenül szent és bölcs alkotónak műve, a kit 
logikai és erkölcsi szempontok vezetnek akkor is, 
mikor a baj t megengedi. Ha az abszolút lény nem 
személy, vagyis ha nem rendelkezik a maga gondol-
kodásával és tetterejével, ki kérheti számon tőle 
akkor a rosszat és érthetetlent, vagy más részről a 
jó t és bölcset? Hisz nem tudja, mit tesz; és nem 
tehet arról, mit tesz. Azért a rossz problémájának 
megoldására a pantheismusban nincs semmi fogódzó 
pont, semmi indíték ; a pantheismusnak be kell érnie 
a ba j konstatálásával, minek próbálná igazolni? Az 
ő őselve nem vonható felelősségre! Igaz, nem is 
fogja e problémát megoldani, hanem megmarad 
konstatálásánál. Ezért «könnyebb» neki ezen dolgok 
megkonstruálása. De akkor ne is mondja , hogy a 
pantheismus szellemi felsőbbségnek, nagyobb böl-
cseleti rátermettségnek és szellemi munkaképesség-
nek a jele, mint a monotheismus vallása. Ha pusztán 
elméleti és föltevéses téren m a r a d u n k is, mint me-

i Einleitung, 290. lap. 
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rőben szellemi erőpróba nehezebb dolog a minden-
séget megérteni és igazolni egy személyes abszolút 
való föltevésében, mint a monizmus szempontjából. 

3. Ebben az i rányban továbbhaladva figyelmün-
ket fölhívja az a tény, hogy a XIX. század bölcselő 
gondolkodásában a metafizikai ismereteknek merőben 
alanyi értékű hipotézisekké való lefokozásával lépést 
tartott az empir izmus előnyomulása és kizárólagos-
ságra való törekvése. Akárhány logikus a bizonyosság 
egyedüli kri tériumát abban látja, hogy ismételt tapasz-
talat igazolja. A természettudományos ismeretek nagy 
elméleti és gyakorlati diadalai egyaránt hozzájárultak, 
hogy az angol szellemnek e kétes értékű terméke, az 
empirizmus, általános ura lomra jusson. Ez az irányzat 
egyfelől folyton lefokozta és tompította a tapaszta-
latfölötti világ, vagyis a metafizika iránti komolyabb 
érdeklődést, másrészt bizonyos bennrej lő gravitációval 
ar ra késztette a bölcselőket, sőt a metafizikusokat, hogy 
érjék be magyarázataikban, ok- illetve egység-kere-
séseikben a tapasztalati adatok összefoglalásával. 

Ám ez megint a monizmusnak malmára hajt. 
Ha azt m o n d j u k : a mindenség úgy, a mint előttünk 
föltárul és még föltárulhat, vagyis úgy mint van, maga 
az Isten, akkor nem kell keresni a világ magyará-
zatát egy oly valóban, melyet úgy sem lehet elkép-
zelni, sem kimerítő fogalmakban megismerni. A mo-
nizmus a világot nevezi ki Istennek és ezért metafi-
zikai szentesítést ad az ismeretelméleti empirizmusnak. 

Igaz, ez a szempont még nem magyarázza meg, 
miért vergálnak az elmék inkább pantheismus, mint 
material izmus felé. Ue könnyű meggyőződni róla, 
hogy a fölületes bölcselők tényleg material izmusban 
rekednek meg; pl. akárhányszor a metafizikát üző 
természettudós bölcselők. A mélyebben látók elől 
pedig nem maradha t soká rejtve a szellemnek kivá-
lósága és felsőbbsége. Abban a pantheismus hason-
líthatatlanul fölötte áll a material izmusnak, hogy a 
szellem elsőbbségét elismeri; s ezért igazságtalanok 
vele szemben azok a hitvédők, ki monizmus neve 
alatt közösen az anyagelviséggel tárgyal ják; távo-
labb áll az ideális pantheismus a materializmustól, 
mint a theismustól. 

És ebben van ereje. Áll az a régi meggyőződés, 
hogy minden elmélet csak azon igazság-elemekből 
élhet és állhat fönn, melyeket tartalmaz. A pantheis-
mus sok ilyen elemet foglal bele abba a tételébe, hogy 
az ősvalló szellem. Ezt mint tájékoztatót nem szabad 
szem elől téveszteni, vagy csak háttérbe is állítani a 
monotheismus bölcseleti védelmében. Schütz Antal dr. 

Hofbauer sz. Ideiemen Mária hitvalló élete 
főbb vonásaiban feltüntetve. (xix.) 

Iskolája. 
Most át térünk annak röviden való feltüntetésére, 

hogy hát tulajdonképen miben állt az a hofbaueri 
apostoli iskola? 

Felelet: összejövetelekben, együttes imádkozás-
ban, esetleg együtt való étkezésben, társalgásban, 
eszmecserében, közös olvasmányban, néha közös 
sé tában; s az egésznek, kivált magánoktatásaiban és 
fölvilágosításaiban, Hofbauer atya sajátságos apostoli 
neveléstudománya adott szint, csint és párat lan hatá-
sosságot. 

Mindenkinek szabad bemenetele volt szentünk-
höz. Még otthon sem volt a szent férfiú, mikor csu-
kott aj taját már egész sereg iQú ostromolta. Átadjuk 
a szót Veithnek: «Ha ő fáradságos lelkipásztori és 
segélyeket osztogató útjairól, esetleg viharban és hó-
fúvások közepette, kivált estéken, hazaérkezett és 
ezeket a nagy gyermekeket, néha húszat egész har-
mincig' ott talált, ócska köpönyegét fölakasztotta 
az aj tóra és az ő emberkéit ezzel a látszólag leg-
kevésbbé hízelgő köszöntéssel üdvözölte: «Das ist 
mir ein Volk, das ist ein Gesindel». És ez (a «nép-
ség» és «csőcselék» címmel történt üdvözlés) a gyü-
lekezetnek oly jól esett, mintha (mesterük) a legéde-
sebb és legudvariasabb bókokkal üdvözölte volna 
őket».1 Hall junk egy másik szemtanút : «Hogyha (ta-
nítványainak) máskor idejük nem volt és őt bizo-
nyosan otthon találni akarták, akkor ketten, hárman, 
és többen, éppen ebéd idejére jöttek hozzá. 0 min-
denkor egyazon szívességgel fogadta őket és soha 
legcsekélyebb jelét sem adta annak, hogy ilyen idő-
ben esetleg terhére vannak ; sőt mintha várta volna 
őket, azt akarta, hogy mindnyájan , kik megjelentek, 
legalább részleg vegyenek részt az ő ebédjében. 
0 nagyon jól tudta, hogy egészen más célból jöttek 
hozzá, mivelhogy (étkezés tekintetében) többnyire más 
uton jól voltak ellátva; ő mégis kényszeritette őket, 
hogy nála valamit egyenek, egyiket azért, hogy az enge-
delmességben gyakorolja, másikat, hogy alázatosságra 
szóktassa. És ők elfogadták engedelmességből, vagy 
hogy őt meg ne szomorítsák, némelyek kegyeletből 
is, a mivel őket megkínálta».2 

Az ebédet közös áj latossági gyakorlat előzte meg. 
Szentünkkel együtt mindnyájan letérdeltek és első-
ben csendes magán le'kiismeretvizsgálatot tartottak. 
Azután közösen elimádkozták a loretomi letenyét-—a 
jótevőkért.3 Erre asztalhoz ültek. Hofbauer szétosz-
totta, a mije volt. Maga nem ült le, hanem le-följár-
kálva vett magához néhány harapás t ; néha semmit 
sem evett, azalatt pedig kiszolgálta az ő ifjú vendé-
geit. Már föntebb hallottuk, mit felelt arra a kérdésre, 
hogy miért nem eszik vagy iszik oly keveset.4 Egy-

1 Haringer, 284. 1. 
3 Pajalich, Erinnerungen, §. 16. 
3 A Titkos Jelenések könyvében (4. fej.) írja szent János 

evangelista, hogy a mennyben 24 fehérbe öltözött arany-
koronás «senior» mutatja be Istennek a szentek imádságait» 
s a közvetítők — «habentes singuli citharas et pliialas aureas 
ptenas odoramentorum, quae sunt orationes Sanctorum». 
A szentek imádságai tehát nagyon tetszenek az Úr Istennek : 
úgy, mint az embereknek a kellemes illatok. 

4 Innerkofler, 501. 1. «Summâ abstinentia victitans, szól 
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szer tanítványainak egyike, Kral, meghívásra betegen 
ment szentünkhöz ebédre. «0 maga szolgált ki,1 be-
széli Kral, de le nem ült az asztalhoz, hanem le-
följárkálva evett valamit. Minthogy akkor épen gyön-
gélkedő állapotban voltam, a maga ágyát vetette meg 
nekem és így szólt hozzám : «Gyöngélkedőknek jót 
tesz asztal után a pihenés». Én lefeküdtem. 0 pedig 
kiment a szobából. Félóra multával bejött, hogy sé-
tálni vigyen, és ketten kimentünk egy külvárosba.»2 

A fő, egyetemes összejövetele a tanítványoknak 
mindennap este szokott lenni, mert akkor volt arra 
ideje mindenkinek. És akkor oly sokan jöttek 
össze, hogy a meglehetős hosszú asztal mellett alig 
kapott helyet valamennyi. Ekkor is kenyérrel, gyü-
mölccsel vagy süteménnyel kínálta meg a jelenvol-
takat a mester, s azoknak szót kellett fogadni.3 

Legjobb lesz, ha itt egészen á tadjuk a szót 
szentünk legújabb rendi életrajzírójának : «A társalgást 
mindenkor valami alkalmas, lelkileg épületes dologra 
tudta terelni. Azután valami olvasmány következett 
tanulságos könyvből : többnyire Berault-Bercastel 
egyháztörténelméből. Időközönkint szentünk megállí-
totta az olvasást, hogyha arra szükség volt ; kiigazí-
totta a szerző véleményét, vagy valamely megfelelő 
más történetet beszélt el. Rendkívül szellemes észre-
vételeket, találó mondásokat és eszmekeltéseket 
tudott közbeszőni és így az olvasmányt mindig érdek-
feszítővé tette». 

az egyház zsolozsmája egy fejedelmi szentről, Coelestin 
Marismatum abundantiâ pascebatur». In festő S. Felicis de 
Valois, 20. Nov. Lect. V. 

1 Kedves foglalkozása a nagy szenteknek mások kiszol-
gálása önmegtagadással. Villanovai szent Tamás már gyer-
mekkorában levetette és odaadta felöltő ruháját a mezítlen-
nek, maga felöltő nélkül maradván. «Illud in primis nobile, 
mondja róla az egyház a napi zsolozsmában (szept. 22.), 
quod, ut nudos operiret, propriis vestibus non semel se 
ipsum exuit». És szent Margit skót királynéról (a ki mivel 
száműzött atyja akkor itt nálunk élt, Magyarországban szü-
letett), olvassuk, hogy «anyai jóság»-gal, térdepelve, mint 
szolgáló, naponkint 300 szegény embert szolgált ki személyesen. 
«Semmi nem volt benne oly csodálatos, olvassuk a zsolozs-
mában junius 10-én, mint lángoló felebaráti szeretete, kivált 
a szegények iránt, «quorum numerosis gregibus non modo 
stipem aífatim suppeditare, verum etiam trecentis quotidie 
materna benignitate dapes praebere, flexis genibus in morém 
ancillae ministrare, királyi kezekkel megmosni lábaikat és 
csókkal gyógyitani sebeiket, volt szokása». 

3 Summarium, a. 1873. p. 204. Sokan kortársai közöl kutat-
ták s bizonyára most is sokan kíváncsiak megtudni a nyit-
ját szentünk önmegtagadással összekötött páratlan hódító 
kedvességének és szolgálatkészségének az emberek iránt. 
Nagyon egyszerű a dolog. Hofbauer atya igen magas fokra 
fejlesztette ki magában Isten segítségével azt a cliaritast, azt 
a szent szeretetet Isten és embertársai iránt, a melyről nagy 
szent Gergely azt tanítja, hogy a nélkül senki papi, «prédi-
kátori» pályára ne merjen lépni. «Quia qui charitatem, úgy-
mond, erga proximum non habet, praedicationis officium 
suscipere nullatenus debet». Horn. 17. in Evang. 

3 Pazar bőkezűségéi szentünknek Isten, a mint látni fog-
juk, az étel csodás megsokasításának rendkívüli hatalmával 
tüntette ki. 

Rauscher bibornok,1 ki mint iljú jogász, a mikor 
csak tehette, eljött ezekre az esti «oratorium»-okra, 
feljegyzéseiben azt m o n d j a : «Láttam Hofbauer atyát 
gyakran csukott szemekkel ülni ifjai között, kiknek 
valamely vallásos könyvből olvastak fel valamit. 
Kétségkívül isteni dolgokra gondolt, de néha barát-
ságosan ismét hozzánk fordult és az olvasást bölcs 
megjegyzéseivel szakította félbe».2 

Nem vette zokon soha, ha iljú emberei a maguk 
részéről véleményöknek, kételyöknek, kívánságaik-
nak és akara tuknak nyiltan kifejezést adtak, a mire 
azután vita következett. Szenvedélyeskedést, a mint 
olykor-olykor jelentkezett, (szent bölcsességének 
súlyával) azonnal elnyomta szentünk. Minden, de 
minden (a mi történt s előfordult) neki alkalmul 
szolgált, hogy a fogékony ifjú lelkekre tanítással, 
rendreutasítással, mindig buzdítással jótékonyan has-
son. A legvéletlenebbül jött dolgot is fel tudta erre 
a célra használni. Egy alkalommal Rinn, az am Hof 
erélyes káplánja s később Jézus-társasági atya is 
jelenvolt az esti összejövetelen. Kint épen vihar 
volt kitörőben. Mennydörgések reszkettették meg a 
házat. Ekkor szentünk Krisztus Urunknak következő 
szavait kezdte magyarázni: «Valamint a vihar kelet-
ről indul és nyugatig világít, azonképen leszen az 
emberf iának eljövetele». Rinn atya így beszéli tovább : 
«Ez, mondá a szent férfiú, halálunk órá ján fog 
bekövetkezni, mert akkor az egész életünk villám-
gyorsan és világosan tárul fel lelkünk előtt; de ez 
a világosság különbözni fog attól, a melyben (lel-
künkkel) most látunk, mert az m á r az örökkévaló-
ság fényárja lesz». Ez a nyilatkozat végignyilait vala-
mennyi jelenvolton és mindenki sietett a jóságos 
Kelemen atyát kérni, hogy hallgassa ki egyetemes 
gyónásban; erős és sikeres prédikáció néhány 
szóban».3 

A nyári hónapokban, világos és szép estéken, 
Hofbauer atya tartózkodás nélkül kivitte az ő ifjú 
seregét sétálni a Práterbe vagy a várfalakra. Néha 
tizen is voltak, néha többen. Szívesen látta, ha meg-
lett tekintélyes férfiak is csatlakoztak hozzájok, pél-
dául a nagyhírű dr. Veith, dr. Madlener és Récs 
akkori legnagyobb népszerűsége, Zacharias Werne r 
és mások. Derült kedéllyel és vidáman társalogtak 
menet-jövet közben. Szentünk gyakran meg-megállt 
és az ifjú embereknek valamely történetet beszélt 
el. Ilyenkor a sétáló bécsiek (kíváncsiságukról híresek) 
mind odatolakodtak és hallgatóztak. így néha széles 
kör keletkezett körülötte. Ha ilyenkor felhangzott az 
esti harangszó, Hofbauer atya lelki fiai mindnyájan 
levett kalappal imádkozták el az «Úr angyalá-t». 
Csodálkozva nézett a sétáló közönség a különös 

1 A ki utóbb az egyháztörténelem tanára lett a salzburgi 
hittudományi főiskolán és mint tudva van, jeles egyház-
történelmi munkát hagyott hátra. 

3 Haringer, 285. 1. 
3 Haringer, 286. 1. 
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csapatra. Hofbauer atya ezzel azt a célt is szem előtt 
tartotta, hogy övéit a gyáva emberi félelemtől meg-
szabadítsa. 

Önként érthető dolog, hogy ezeknek a tanítvá-
nyoknak mindig, bármely időben, szabad bejárásuk 
volt szentünkhöz. Még éjjelre is magánál tartotta 
egyikét-másikát, a mint ez pl. dr. Veith-tel történt. 
Annál inkább jöhetett hozzá mindenki külön-külön 
bármikor, hogy tanácsát ebben vagy abban az ügy-
ben kikérje.1 

Hofbauer atyának minden, de minden szava 
mély hatással volt az ő ifjaira. Épp szintén Werne r 
beszélte el szentünk halála után a következő esetet : 
«Egyszer egy csoport ifjú emberrel találkoztam, kik 
az ő (Hofbauer atya) lakásából jöttek ki s a kiknek 
arcáról és szavaikból szent lelkesedés sugárzott ki. 
Minthogy azt gondoltam, hogy Hofbauer bizonyosan 
valami rendkívül lelkesítő előadást tartott, kérdezős-
ködtem az ő beszédének tárgya iránt és hogy mi 
hatotta meg őket s mi ragadta őket ennyire magá-
val. És ők nekem ezt a feleletet adták : Nem mon-
dott semmit, csak azt: «Seid brav!»2 Milyen mély 
értelme volt eké t szónak, tanítványai már jól tudták. 

Bűnösök megtérése. 
A fentiek után Hofbauer szent Kelemen atya 

neveléstudományáról itt részletes fejtegetésbe bocsájt-
kozni talán már azért sem szükséges, minthogy azt 
fentebb a gondjaira bizott apácák pásztoráéi ójának 
leírásában röviden bár, de tüzetesen ismertettük. 
Sokat lehetne még a mondottakhoz, sokak, kivált-
képen dr. Veith tapasztalásai alapján3 hozzáadni : de 
az idő s ennek az életirásnak körülményei sürgetik, 
hogj7 át térjünk Hofbauer atya apostoli működésének 

1 Sebastian Brunner (Clem. M. Hofbauer u. seine Zeit, 
199. 1.) beszéli el a következő esetet : «Einst sagte Werner 
zu Hofbauer, als dieser ihn besuchte : «Wann kann ich denn 
einmal zu dir kommen, um mich mit dir zu unterhalten ? 
So oft ich komme, sind die jungen Bengel da!» Hofbauer 
erwider te : «Diese jungen Bengel sind mir lieber als du», 
így, ily keményen szokott szentünk Wernerrel beszélni, a kit 
különben mint congenialis embert igen nagyra becsült, de 
szükségesnek látta az alázatosságban szakadatlanul gyako-
roltatni. 

2 Eddig Innerkofler, 562—504. 1. 
3 «Er behandelte mich, mondja Veith, wie ein Vater 

seinen unreifen Sohn, wie ein wohlmeinender und alter 
Freund einen jungen Mann, der in der Askese wenig Er-
fahrung hat. Unsere Gespräche bezogen sich auf die Wahr-
heit des katholischen Glaubens (Veith előbb zsidó volt), auf 
die Ehre Gottes und seiner Kirche und auf Gegenstände 
der Wissenschaft. Er pflegte aber nicht im Lehrerton zu 
sprechen, wuszte aber mit fünf oder sechs Worten den Nagel 
auf den Kopf zu treffen. Manchmal bewegte er auch blosz 
seine Augen mit väterlicher Satyre und blickte zum Him-
mel.» Tekintete és arcvonásainak a játéka is már ime hat-
hatós tanítás és útbaigazítás vala. V. ö. Brunner, 268. 1. 
Innerkofler, 505. 1. 

a bűnösök megtérítésében kifejtett sajátságos, fen-
sőbbséges erejű tevékenységének példákban való 
feltüntetésére.1 

Már fentebb láttuk, mily csodálatos hatással 
tudta szentünk gyóntatószékben ülve az előtte vélet-
lenül elmenő, gyónásra nem is gondoló embereket 
«akarsz-e gyónni?» felhívásával bűnbánatra han-
golni. Ennek a titkos erőnek a rugója abban rejlett, 
hogy szentünk lelke imádságos, Istennél és embe-
reknél hathatós lélek volt a legfőbb fokon. 

Volt Holbauer atyának egy szentolvasója, melyet 
még tivolii remete-korában VII. Pius pápától, mint 
akkori ottani püspöktől kapott. Ezt a szentolvasót 
szokta szentünk, valahányszor beteg bűnöshöz hiv-
ták, útközben elimádkozni. Ha ezt elimádkozta, 
biztos volt előre, hogy a bűnös meg fog térni.2 Lás-
suk az eseteket. 

Az első eset szemlátomást olyan, a melyben a 
siker szentünknek egyszerű szentolvasó-imádságára 
látszik fektetve lenni. Emmanuel Veith beszélte el 
a többi között3 a következő esetet: «Egy másik esetet, 
a melynek jó vége volt, tudok az ő (Hofbauer atya) 
saját elbeszélése alapján elmondani. A városban 
tekintélyes ember, kinek nevét nem tudtam meg, 
halálos betegségbe esett és sehogysem lehetett rábírni, 
hogy a szentségeket fölvegye. Minden papra, a ki 
ágyához közeledett, rárivallt, hogy távozzék, még pedig 
undok átkozódással, melynek vége az volt, hogy 
menjen «az ördögbe!» Miután már körülbelül tizen-
két világi és szerzetespap hiába fáradt körülötte, a 
beteg családja Hofbauer atyához folyamodott. 0 azon-
nal útra kelt és útközben szokása szerint szent-

1 Itt természetesen tekintetbe kell venni a szentgyónást 
fedő titkot és csak oly eset jöhet szóba, melyben a peni-
tenciatartás nvilvánvalóvá lett. Különben szentünknek a 
gyóntatószékben kifejtett apostoli működéséről már fentebb 
volt szó. 

2 Sein glühendes Gebet und sein wahrhaft inniger 
Seeleneifer wuszte am Ende die Binde um jedes Sünderherz 
zu schmelzen. Einmal sagte er : «Ja, es geht schon gar gut, 
wenn einer in der Vorstadt wohnt, da hab' ich Zeit den 
ganzen Bosenkranz zu beten, und ich wüszte nicht, dasz ein 
Sünder sich nicht bekehrt hätte, wenn ich früher Zeit zu 
diesem Gebete gefunden .. .» Eine unbeschreibliche Freude 
leuchtete aus seinem Gesichte, wenn er den Klosterfrauen 
sagen konnte : «Gott schenkte mir wieder eine Seele, für 
die ich den Bosenkranz aufopferte». Innerkofler, 600. 1. 

3 Egy esetről tudnak csupán az akták, a midőn meg-
térés nem következett be. Ez egy cégéres szabadkőművessel 
történt, a kinek gúnyos istentelenségét Isten igazságossága 
végső penitenciátlansággal büntette meg. Leírták ezt az esetet 
Haringer, 255. és Ringseis, I. 144. s k. 11. Dr. Barth professzor 
szemorvos esete volt ez, a ki midőn szentünk előtte meg-
jelent, félig meglepődve, félig gúnyosan : «In der Tat, ein 
Apostelkopf!» üdvözléssel fogadta a szent férfiút, a ki az 
ördögi finom hízelgés gúnyját fensőbbséges szellemességgel 
vágta vissza, mondván: «In der Tat, ein Sokrateskopf!» 
Szentünk ezt a bűnöst, a mint mondók, Isten büntetésétől 
nem szabadíthatta meg. Ezt az egyetlen egyet, a mint az 
akták mondják. 
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olvasóját imádkozta el. Mikor megérkezett, egy nagy 
szobába vezették őt be, a hol a beteg neje és leányai 
zokogva fogadták szentünket. A kérdésre : «Hol van a 
beteg?» rámutat tak az ágyra, a mely a szembeeső 
szögletben volt. Hofbauer atya csak ennyit mondott : 
«Ez az! Vele hamar készen leszünk». Teljes biza-
lommal ment oda az ágyhoz s a beteget egész készen 
találta tanulékonynak és engedelmesnek s halogatás 
nélkül azonnal meg is gyóntatta. A farkasból, szentünk 
odamenet végzett imájára, egyszerre bárány lett». Eddig 
Veith elbeszélése.1 

Breznay Béla dr. 

Tekintély és szabadság. 
Ruskin szerint az átlagember gondolatvilága a 

sötétség külömböző árnyalatait (degrees of darkness) 
tünteti fel. Úgy vélem, ebbe a sötétségbe a ha rmo-
nikus ember lelke világít be. Harmonikus az, a ki 
két nem ellentétes, de mesterségesen szembeállított 
nagy elvet: a tekintélyt és a szabadságot ki tudja 
egyeztetni világfelfogásában. Ez a két elv, mint két 
tűzálló acélabroncs, fogja át a harmonikus ember 
lelkét. 

Úgy látszik, hogy a tekintélyre az egyház épült, 
míg az egész profán világ a szabadság alapján áll. 
És ebből a mesterséges, merev szembeállításból azután 
a helytelen következtetések egész sorozata folyik. 
«A liberális ember nem lehet vallásos». Pedig hiszen 
a liberalizmus első nagy képviselője épen az egyház 
volt, mint a mely az emberiséget az ősi vallások 
tévedéseitől felszabadította és a figyelmet a lényegre, 
a lélek nemességére irányította. «A liberális ember 
szabadgondolkozó, a ki nem ismer tekintélyt». Pedig 
a ki tekintélyt nem ismer, az nem liberális, de liber-
tinus. És ha tekintély nincs, minek foglalják le maguk-
nak a szabadgondolkodók Martinovicsot, a ki először 
is pap volt, másodszor nem volt ily libertinus érte-
lemben szabadgondolkodó. És ha nincs tekintély, 
mire valók a Lassale és Ferrer — ünneplések ? Miért 
hajolnak meg oly tisztelettel egy-egy nyilatkozat előtt, 
ha azt Goethe, Schopenhauer vag}' Haeckel m o n d t a ? 

«A vallásos ember számára nincs szabadság». Ez 
a téves tétel jutott előkelő helyről kifejezésre a leg-
utóbbi választási campagne alatt is oly formában, 
hogy a radikális szabadságvágy annyira ellentétes a 
tekintély elvével, hogy bizonyos mértékben vallás-
ellenes. Ennek a téves okoskodásnak teljesen tar tha-
tatlan konklúziója azután az a tétel is, hogy a vallá-
sos érzületű ember számára a politikában egyedül 
a tekintélytisztelő liberális párthoz való csatlakozás 
lehetséges. Hát ennél a tételnél a Kanzelparagraphus-
ról is lehetne beszélni. Én azonban csupán arra a 
fogalomzavnrra akarok rámutatni , a mely itt a libe-
ralizmus bölcsészeti és politikai tartalmának össze-
zavarásából állott elő. 

1 Innerkofler, 601. 1. 

A mint a liberalizmus, épp úgy minden bölcsé-
szeli és politikai irányzat megjelölésére szolgáló foga-
lom a történelmi alakulás szerint eltérő jelentéssel 
bir egyes korokban és egyes nemzeteknél. Igy libe-
ralizmus alatt újkori alkotmányos államot is, vallás-
ellenes irányzatot is értenek, a szabadgondolkozással 
is azonosítják. Bougaud a socializmust is tartalmi 
körébe vonja, (pedig az államfenségen épülő socia-
lizmus az individualista irányú liberalizmusnak éppen 
ellentéte és annak elnyomója). A magyar liberalizmus 
48-ban a jobbágyságot felszabadítja, 94-ben a házas-
ságot kivonja az egyház hatásköréből, 1910-ben pedig 
lemond a nemzeti aspirációkról. Mily különböző tar-
talom egy félszázadon belül! 

A szabadság és vallás szembeállításától már csak 
egy lépésnyire van a vallás és haza fogalmainak anta-
gonismusa, mert hisz a szabadság elsőrendű nemzet-
fenntartó erény. Pedig mily fényesen ragyog nemzeti 
keretekben a vallás és mily fényesen ragyog a királyi 
koronán a kereszt. Ez az okoskodás az útja annak a 
végtételnek, amelyet Pikier a pécsi szabadgondolkodó 
kongresszuson odakiáltott Prohászkának : «Ha a katho-
likusok a kosmopolit ismus ellen küzdenek, akkor 
szüntessék azt meg előbb saját vallásukban». Valóban 
azt kell h innünk, hogy azok az urak készakarva sze-
met hunynak az elméleteiknek el lentmondó tapasz-
talatoknak. Hát nem látnivaló, hogy a katholiciz-
mus nemzeti keretekben él és nemzetekbe bocsátja 
gyökerét, bár virágindáival az egész világot át-
öleli? És nem látják, nem érzik, hogy emberi lé-
nyünk tökéletesítésére több direktívát nyújt az in-
tézményes nem zeti élet, mint a kosmopolitismus 
köde ? 

A ha rmonikus ember meghajlik az egyház tekin-
télye előtt, a nélkül azonban, hogy egyéni szabadsá-
gában kárt vallana. 

A tekintély előtt való meghajlás konzervatív 
vonás, a szabadság hirdetése liberális. De e két világ-
felfogás különbözősége nem ezen a ponton dől el. 
A legliberálisabb ember lehet annyira konzervatív, 
hogy az egyház tekintélye előtt meghajo l jon; viszont 
a legkonzervativebb ember lehet annyira liberális, 
hogy egyéni szabadságát megőrzi az egész vonalon, 
minden tekintéllyel szemben, de a tekintélynek azon 
tiszteletben tartásával, a melyet emberi természete 
elébe szab. 

Kétségtelen, hogy megnyerőbb gondolat a szabad-
ság a tekintélynél, mert az minden formájában szinte 
kivilágításban jelenik meg agyunkban. A szabadság 
kivívása ágyúdörgéses, halált megvető, véres dicső-
ség; a szabadság élvezete sasszárnyalás büszke bér-
cek ormán. Ezzel szemben a tekintély: korlátozás, a 
szárnyak lecsonkítása mint mondják, a középkor 
tömjénébe vesző, feketecsuhás bálvány. Ámde melyik 
magasabb rendű cselekvés: a hazafias kétségbeesés 
idején az egyházzal leborulva imádkozni romlott 
hazánkért, avagy a szabadgondolkodók matinéján 
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élcelődni a haza elavult fogalmán? Pedig ez utóbbi 
a szabadság, az előbbi a tekintély. 

* 

A harmónia a két elv között úgy születik meg. 
ha a szögleteket letompítjuk. 

Az embernek vannak veleszületett szabadságjo-
gai, a melyek azonban a tételes törvény világában 
nagyrészt fiktívekké válnak. Van veleszületett jog a 
tanulásra, mégis bizonyos életkorig a tanulás köteles-
ség és az elméleti tanszabadságból a gyakorlatban 
tankötelezettség lesz. Vanveleszületett jog a költözésre, 
mégis az amerikai kivándorlásnak közigazgatási kor-
látai vannak. A szabad gyülekezés rendőri felügyelet 
alatt áll. A vallásszabadság is a 18 éves korig egy 
nagy fictió. De sőt az egyéni szabadságot proklamáló 
francia forradalmi törvényhozás is meghódolást paran-
csolt a legfőbb Lény tekintélye előtt. — Ime az állami 
törvények segítenek letompítani a szabadság korlát-
lanságát; pórázt kötnek a sasra. 

Ep így a tekintély csuhája se olyan nagyon fekete. 
A rabszolgaság, hűbériség, jobbágyság megszűnt és 
ezzel megszűnt a tömeges hstalom és tömeges tekin-
tély is. Az uralkodói hatalom tekintélye előtt pedig 
szinte önkéntelenül meghajlunk, mert emberi termé-
szetünkbe van oltva, hogy a hatalomnak, ha nem is 
fénye, de árnyéka legyen a tekintély. A mikor a kiváló-
ság képzete az emberi agyban megszületett, ugyan-
akkor kialakult benne a tisztelet fogalma is. A fölött 
vitatkozhatnak a Bodinok, hogy melyik ál lamforma ész-
szerűbb ; magasztalhatja Bousseau a demokráciát, kár-
hoztathatja Gibbon a monarchiát , kiabálhatja a francia 
forradalom a köztársaság egyedül üdvözítő voltát, a 
hatalom előtti meghajlás kényszerű érzése ott van a 
lelkében minden embernek, még ha vörös sapkát 
visel is. És ily módon a tekintély fogalmának merev 
szögleteit elsősorban emberi természetünk segít 
letompítani. 

Ime az állami és természeti törvények maguk 
készítik elő a szabadság és tekintély összhangját. 
A szabadsággal vele jár a tekintély a törvényes parancs 
formájában és a tekintéllyel vele j á r a szabadság a 
ha ta lomnak az emberi természetbe ültetett tisztelete 
formájában. 

Az ember maga elé kap két nagy gondolat-töm-
böt. Az átlagember a kettő egyikének vonzókörébe 
jut ; lényének másik felét ki nem fejleszti, sőt meg-
tagadja, mert sötét gondolatvilágában az aranyhidat 
meg nem látja. A harmonikus ember a két tömböt 
érzéseivel, megsejtéseivel lecsiszolja, hogy minél 
kisebb legyen köztük a súrlódás és meghajlik a tekin-
tély előtt, a nélkül, hogy szabadságát feláldozná. 

Bousseau embere a szabad természetre esküszik, 
elvetve a kulturát, mint amelyből minden rossz szár-
mazik. Nietzsche embere a tekintély rabja, a ki a 
hitvány tömegből csak úgy emelkedik ki, lia minden 
kulturát absorbeál. 

Nekünk nem kell sem a szabad természet ősem-
bere, sem a kul tura kékvérű emlőjén elfinomult 
Übermensch — bálvány. 

Nekünk az az ember kell, kinek lelkében a tekin-
télyt és szabadságot diadalmas harmóniába hangolta — 
az Evangel ium! Ambrózy Ágoston dr. 

A szabad kereszténység kongresszusa. 
A «Beligio» jun. 16-iki számában bátorkodtam 

szóvá tenni a protestáns missiók világkongresszusát, 
melynek a katholicizmus fejlődésére és hithirdető 
tevékenységére nézve kétségkívül értékes tanulságai 
voltak. Legyen szabad ez alkalommal egy másik 
nemzetközi kongresszusról emlékezni meg, mely szin-
tén e nyáron folyt le, a mely a vallásos gondolat 
fejlődésére a protestánsoknál a XX. század elején 
érdekes világot vet, fontossága reánk katholikusokra 
nézve szintén jelentékeny. Azonban, mig az előbbi 
kongresszus főleg a protestáns papok gyülekezete 
volt, ez utóbbit, a szabad kereszténység kongresszusát, 
inkább a protestáns világiak, laikusok és a szabad-
elvűprotestáns papok összejövetelének lehetne nevez-
nünk. Hogy mennyire szabadelvű volt a kongresszus, 
legjobban jellemzi e tény, hogy egy ceyloni buddhista 
tekintély, Tayalitaka tanár is szóhoz jutot t azon. 

Azonban mig egyrészt a kongresszus tárgyalásán 
a gondolat szabadsága a vallás terén nyomatékosan 
hangsúlyozva volt, tagadhatatlan, hogy bizonyos vallá-
sos bensőség, hogy ne mondjuk , misztikus törekvés 
szelleme is lengedezett ott, aminthogy a XX. század 
hajlandósága a miszticismus iránt kétségtelen. Az 
ember nem bírhat ja ki sokáig a racionalismus sivár-
ságát és szárazságát. Nemcsak «agglegények» vagyunk. 
Grupp György, a ki a többek között Jamesre és Grütz-
macherre is hivatkozik ebben a tárgyban, nemrég 
megjelent szellemes könyvében azt mondja , hogy a 
XX. század misztikus haj landósága határozottan a 
katholicizmusnak kedvez.1 

A «szabad kereszténység és vallási haladás» 
ötödik nemzetközi kongresszusa Berlinben folyt le 
1910 nyarán impozáns részvét mellett. 2000 jegy kelt 
el, hatvan nemzet és harminc vallási testület küldte 
rá képviselőit. «A kongresszus fő impressziója : a 
mély vallásos meggyőződés s annak a konstatálása, 
hogy a racionalista kriticizmus hosszú folyamata 
lelki, vallásos üzenetben végződik az emberi nem 
részére» írja az «Inquirer». A «Christian Common-
wealth» hasonló eredményre jut. «Mindenütt új szellem 
lelkesíti (látszik lelkesíteni) a haladó erőket. A tlieo-
logia újjáalkotása (reconstruction) lelki megújulásra 
vezetett, aminthogy ezt a liberális keresztény mozga-
lom vezetői előre meg is jövendölték.» Ez utóbbiak 

1 «Die Moderne fühlt sich darum auch dem Katholizis-
mus am meisten verwandt.» Grupp. Jenseitsreligion. Freiburg 
im ßreisgau. Herder. 191. lap. 
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közül a kongresszuson részt vettek : Harnack, Eucken, 
Rauschenbusch (Egyesült-Államok), Wendles Estlin 
Carpenter, Moor (Harvard), Père Hyacinth Loyson, 
Paul Sabatier, Claude Montefiore. 

«Impozáns volt», ír ja az Inquirer , a legkiválóbb 
német tudósok és gondolkodók egyértelmű állás-
foglalása a vallási szabadság és haladás ügye mellett. 
Az egyetemeknek sokkal nagyobb része volt ebben, 
mint a lutheránus papságnak, igen közelfekvő okból. 
Az egyetemi tanszékek nem állanak egyházi ellen-
őrzés alatt, s birtokosaik legtöbbnyire laikusok, kik 
nem ösmernek felekezeti érdekeket az igazság kere-
sésében.1 Ez okból a német kriticizmusban mindig 
megvolt a haj landóság a szakadásra. Mindig szaba-
dabb volt hitvédő jellegtől, mint a mi országunk 
(Anglia) papi theologiája. 

E tény hangsúlyozása fokozza a kongresszus 
pozitív vallási tanításának jelentőségét. A tüzes szavak, 
melyek oly mélyen megindították a hallgatóságot, 
a lélek bizonyos belső ösztönzésének eredményei 
voltak, de semmi tekintetben sem annak a meg-
kísérlése, hogyan lehetne a kritika eredményeit 
összhangba hozni a hagyományos tanokkal. A modern 
lélekre nézve a főprobléma : a vallás viszonya a tör-
ténelemhez, melyre különböző módon bár, mind-
nyájan ugyanazon feleletet adták. «A legnagyobb 
vallások», így szólt Bousset tanár, «azok, a melyek 
egy személyiségbe összpontosultak, de a személyiség 
mindig valami isteninek a szimbóluma, a melyet nem 
merít ki egészen. Jézus, a mi vallásunk teremtő 
szelleme, az örök Logos testté lett és mi láttuk 
dicsőségét.» 

«Érdekes volt megfigyelnünk», í r ja tovább az 
Inquirer , «hogyan foglalkoztatják ugyanazon pro-
blémák Németország és Anglia mélyebb gondolkodóit 
egyaránt ; nemcsak az inkább elméleti nehézség: a 
kereszténység ú jabb magyarázata, a modern életnek 
megfelelő lelki értékekkel való megtöltése, hanem 
egyúttal a gyakorlatibb kérdések, mint például : a 
vallásos nevelés, az egyház és állam szétválasztásának 
kérdése, valamint az a kérdés is, hogyan lehetne a 
prédikációt közelebbi viszonyba hozni a tapaszta-
lással, s a nép gondolkodásával. Például Weinel, 
jenai tanár, a mellett buzgólkodott, hogy a papje-
löltek sorába nagyobb változatosságot hozzanak, s 
nyissanak sorompót igazi vallásos hivatású szegény 
if jak előtt, kik nem végezhetik el az egyetemi kur -
zust szigorú előzményeivel együtt.» 

A kongresszus elnökének, a berlini Kari Schra-

1 Látszik, hogy az angol referens nem ismeri Németor-
szágot közelebbről. A protestáns felekezeti szellem uralkodik 
biz ott egyetemeken ép úgy, mint szószéken. Harnack, bár 
nem sokat hivő protestáns, azt tartja, hogy a kereszténység 
lényegét csak a protestáns egyház valósítja meg. Goethe elég 
pogány volt, de azért nyíltan hirdette, hogy protestáns ; 
Wildenbruch, a közelmúlt német poétája, drámáiban csaknem 
Luther hevével mennydörög Róma ellen. 

dernek, megnyitójából kiemeljük a következőket: 
«Ez a gyülekezet — úgymond— szabadságot követel a 
vallás terén, mint az ember elvitázhatatlan jogát. Az 
egyéni lélek viszonyát Istenhez kívülről sohasem 
lehet szabályozni 51 de különösen lehetetlen ez manap-
ság, midőn minden nemzetben nagy csoportok ju tnak 
egyéni jogaik és felelősségeik tudatára, ezek nem fogják 
állani külső ösztönzés zsarnokságát, melynek meg-
erősítésében saját eszüknek és akaratuknak nincs 
része. A mi nagy vallási szervezeteinknek még kü-
lönösebben van szükségük szabad mozgásra val-
lásos életükben, hacsak egészen el nem akar juk 
fojtani ezt az életet. Férfiak, nők millióit nem lehet 
arra kényszeríteni, hogy egy és ugyanazon véleményt 
fogadják el.2 A gondolatnak csak bizonyos nagy és 
alapvető vonalai egyesíthetik őket, vezetvén érzésüket 
és cselekvésüket. Amig általánosan el nem lesz 
ismerve, hogy a vallásos meggyőződések formáinak 
szükségképen, okvetlenül különbözőknek kell lenniök, 
mivelhogy a történelmi fejlődéstől, valamint egyéni 
idiosyncrasiá-tól függnek, addig a vetélkedő egyházak 
keserű küzdelme nem fog megszűnni.» 

Minden vallási szabadság mellett is van tehát 
szükség bizonyos nagy és alapvető vonalakra, ame-
lyek egyesítsék a keresztényeket. A vallási szabad-
ságnak mégis csak vannak hát határai. De és ez a 
bökkenő — hic Rhodus, hic salta — ki állapítja 
meg ezeket az általános vonalakat? A mindjár t idé-
zendő szónok, Troeltsd tanár mintha ebben fáradna, 
de persze nehéz valami pozitívumot kihámozni álta-
lános és ködös frázisaiból. Annyi azonban tény, hogy 
ez m á r némi haj lamot árul el a lelki, a misztikum 
iránt. «Nagy vallási és egyházi átalakulások küszöbén 
állunk, úgymond, s azért j ó lesz, ha belülről készü-
lünk rájuk. Mi több, bizonyosak lehetünk a felől, 
hogy az európai kul tura nem maradha t fenn a 
kereszténység vallásos erői, mint alap nélkül. A jövő 
kul túrá jának minden formája, amily arányban lesz 
benne vallásos mélység és érettség, olyan arányban 
lesz benne az, ami a kereszténység legbelsőbb élet-
erejét képezi, az emberi személy újjászületése és 
megszentelése Isten által.» 

Eucken tanár, a kiváló vallás-bölcselő, Fichte, 
Schelling és Hegel városából, Jenából hozott, úgy-
mond, üdvözletet. «E nagy gondolkozók mind meg-
egyeztek abban, hogy a vallás az ember elidegenít-
hetetlen tulajdona, mind arra törekedtek, hogy alkotó 
hata lommá tegyék azt a jelenben, mert Isten itt van 

1 Midőn Isten kinyilatkoztatja akaratát, akkor sem? 
Schräder beszéde mögött a kinyilatkoztatás tagadása lappang. 

2 Látnivaló ezen az állításon a tévedés forrása. Az Isten 
által kinyilatkoztatott és változhatatlan örök igazságokat össze-
zavarják az emberi kutatás által fölismert s folytonos változás-
nak, tökéletesítésnek alávetett természetrendi (fizikai, böl-
cseleti, történeti stb.) véleményekkel, mondjuk igazságokkal. 
Ezekkel szemben elfoglalt helyzetünket amazokra is kiter-
jesztik. Szerk. 
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a lélekben és pedig minden lélekben. Az új idő-
nek nemcsak új világfelfogása van, de uj gondol-
kodási útja és módszere is. A gondolat forradalma 
azelőtt soha sem hatolt ilyen mélyre, de örömmel 
üdvözöljük ezt a forradalmat, mert tévedés az, ami 
távozik. 

A naturalizmus sohasem tett volna szert akkora 
befolyásra, ha nem lettek volna erős oldalai. Csak 
hadd mutassa meg mindazt, amire képes, igy azután 
ki fog tűnni, adhat-e nekünk belső megelégedést. 
Ereznünk kell a vallás jelenlegi hatalmát, s a világ 
lelki magyarázatának szükségességét. Csak azt veszít-
jük el, a mi veszendő. Nem mi hoztuk létre a moz-
galmat, melyet e kongresszus képvisel. Magasabb 
Hatalom az, a mely bennünket inspirál és ösztönöz. 
Mindegyre erősebb bizalommal munkálkodhatunk 
saját helyünkön, örvendve a látomásnak, a melyet 
kaptunk, a széles nagy mezőnek, melyet művelünk, 
s annak, hogy feladatunk végtelen.» 

Harnack, a hires kritikus, az «Újszövetség kettős 
evangéliumáról» tartott előadást. A «Christian Com-
monwealt» szerint abból indult ki, hogy az Újszö-
vetségben a vallásnak főleg két lényeges szempontja, 
tekintete van, s ha meg akarjuk őrizni a kereszténység 
mélyebb értelmét, ne tévesszük szem elől egyiket 
sem. Mindkét elemet egyesíti Jézus élete, s életének 
mélyebb jelentősége, ahogy azt Szent Pál és az Új-
szövetség egyéb irói elénk adják. Egyrészt megta-
láljuk benne az Isten és az erkölcsiség elemét, más-
részt a személyiséget, aki élt és halt — az ő lelki 
tulajdonságait. Az első lényeges evangélium: mono-
teizmus; a második lényeges evangélium a misztikus 
és mélyebb értelem, a mely az alapító életéből eredt, 
s a mely oly csudálatos átalakulásokat hozott létre 
azok életében, a kik vele közvetlenül érintkeztek. Az 
első evangélium azt hirdeti, hogy Isten országa közel 
van ; a második világossá teszi, hogy azt csak a föl-
feszített és feltámadt Krisztusban való hittel tehetjük 
magunkévá. Jézusban ez a két evangélium harmo-
nikusan egyesítve volt. 0 áthidalta az űrt az emberi 
értelem és az ember lelki szükségletei között. Ez 
Szent Pál iratainak értelme, a melyet manapság újra 
fel kell fedeznünk. 

Olyan időket élünk, midőn óriási a haladás a 
tudományok országában, s midőn a fejlődés tanul-
mányozása nem képes lelkünket kielégíteni Isten, 
az Atya jelenlétét illetőleg. Összes találmányaink és 
fölfedezéseink sem teszik világosabbá az Isten létébe 
vetett hitet, az ész szempontjából. Csak a második 
lényeges evangélium révén juthat el az ember saját 
létének mélyére s találhat kielégülést. Sok mély lélek 
érzi ezt manapság, s iparkodik kielégítést találni 
azon az úton, a melyet Jézus mutatott, bár némelyik 
Jézus személyét kikerüli. Harnack erősen hangsú-
lyozza, hogy az alapító személyéhez szorosan kell 
ragaszkodnunk. Bőséges okunk van rá ; de mindig 
is szükségünk lesz reá, mint a ki eleven példája annak, 

hogy nekünk minő isteni lehetőségeink vannak, 
(divine possibilisies). 

így ju tunk el az új idők nagy kérdéséhez : Csupa 
merő darabok vagyunk-e, vagy pedig lehetséges 
számunkra új létrend, mint Jézusnak lehetséges volt ? 
Harnack megmutatta, hogy kritikai vizsgálódások 
révén Jézus Krisztus élete immár emberi1 életté lett, 
de mit jelent ez ? Mi az emberi élet ? Az emberi 
élet lelki élet csirájában. Itt lép fel ismét a második 
lényeges evangélium szükségessége. Isten szeretet és 
szentség. «Igy ismerjük most Istent. Jézus bebizo-
nyította ezt az igazságot saját lelkén. Egész új 
nézetek szférája tárul fel azon ember előtt, ki ezt 
megvalósítja, ahogy Jézus megvalósította. Erély, 
Szeretet és Szentség láthatók Jézusban. Ezt jelenti 
az, hogy Isten van Krisztusban. Mindkét evangélium 
lényeges. Első az Igazság. Az észnek megvan a maga 
helye a keresztény vallásban. A második az Út. 
Mindkettő együtt meghozza az örök életet.»2 

«Tayalitaka ceyloni tanár, mint hivő buddhista 
beszélt és vallását az égő személyes hit egész vará-
zsába burkolta. A buddhizmus közvetellen hatást 
gyakorol az életre. Önsegély, önbizalom — meg kell 
magunkat erőltetnünk, ez a nagy tanulsága. Valaki 
kérdezhetné, hogy ez az önfegyelmezés, önművelés 
rendszere nevezhető-é vallásnak? Nem tölti be a 
vallás nyugati fogalmának összes elismert föltételeit; 
de szétküldötte a világra hitterjesztőit és a népek 
millióit inspirálta, s azért méltán lehet a szó maga-
sabb értelmében vett vallásnak nevezni.»8 

Hog}r az ateisztikus,4 bölcseleti buddhizmusnak 
ilyenforma akkordjai hogy illeszkedhettek a keresz-
ténység, ha mindjár t szabad kereszténység kongresszu-
sának témái és itt - ott költői, s legalább keresz-
tényiesen hangzó vallási tirádái közé, valóban 
nem tudjuk. Mindenesetre nagyon leszállítják a kon-

1 Ezt ugyan nem mutatta meg. Ellenkezőleg, minthogy 
épen ő igazolta racionalisták előtt az evangéliumok régiségét 
és hitelességét, egyúttal Krisztus istensége bizonyítékainak 
szolgáltatott alapot. Az evangéliumok régiségéből és hiteles-
ségéből Jézus istensége szükségképen következik. Harnackot 
csak panteistikus elfogultsága akadályozza abban, hogy ezt 
elismerje. A keresztény hitvédelem így is köszönettel tartozik 
neki azért, a mit az evangéliumokért tett. 

2 A ki Harnack híres könyvét «Das Wesen des Christen-
thums» olvasta, méltán csodálkozik Harnack kongresszusi 
beszédének orthodox fordulatain. Ott még azt tanította, hogy 
a kereszténység lényege : bizalom Isten, atyánk iránt az igaz-
ság földi győzelmében. Diesseitiges Vertrauen auf Gott. Itt az 
örök életről beszél. Csakhogy persze, az a kérdés, mit ért 
örök élet alatt? A szentírás terminológiájával a racionaliz-
mus mindig visszaélt. 

3 A spiritual message from criticism. Public Opinion. 
Sept. 2. 1910. 

4 Ámbár a bölcseleti, vagy titkosabb, úgynevezett maga-
sabb buddhismus ateisztikus színezetű, a tényleges buddhis-
ták nagyrésze politeistának nevezhető. A buddhismus gyűjtő-
fogalma bámulatos sokasági: és sokféleségű ellentétet takar. 
Rhys Davids. Der Buddhismus. Leipzig. 
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gresszus itt-ott némileg fölemelő hatású előadásának 
értékét. Némethy Gyula dr. 

A magántulajdon a társadalom szempont-
jából. 

Társadalmi életünkben elégedetlenséget, forron-
gást észlelünk. A nyomor az életben, az elégedetlen-
ség a szivekben vélt jogok után áhítozik, azokat 
akar ja magának megszerezni s a közben a társada-
lom alapjait, örök érvényű jogait támadja, azokat 
akar ja alapjukból kiforgatni. Az élethez joga van 
mindenkinek, ki egyszer m á r e világra született s e 
jogát a társadalom sem tagadhatja meg tőle, de hogy 
e jogát mások jogainak tiprásával érvényesíthetné 
csak, azt nem tudom elhinni. Ha m á r az emberiség 
társadalomba, társadalmi osztályokba lépett, akkor 
annak a társadalomnak feladata, hogy minden egyes 
tagjáról — ha máskép nem volna képes életét fen-
tari ani — gondoskodjék, annak életben maradását — 
a mennyiben emberi eszközökkel lehetséges — biz-
tosítsa. De ez csak akkor lesz meg, ha a társadalom 
erős alapokon nyugszik, s ez erős alapokat nem felfor-
gatni, hanem még szilárdabbakká, rendíthetet lenekké 
tenni akarjuk. A társadalom alapja a család. Családok-
ból alakul az egész társadalom ; községek, városok, álla-
mok családokból fejlődtek. Igaz, hogy ez a régente oly 
erős alapja a társadalomnak napja inkban már megren-
dült, megingatta pedig azt elsősorban a kereszténység-
től való távozása, gazdasági rendszerünk helytelensége 
s ennek keretében nem épen utolsó helyen a keresz-
tényieden, korlátlan magántulajdon. Még jobban 
óhaj taná azonban megrázkódtatni a szabad szerelem, 
az ú j erkölcstan s a magántula jdon teljes eltörlése. 
Hogy mennyire jutott a mai társadalom, legjobban 
mutat ja a statisztika, melyet hogyha csak fuló pil-
lantással is lapozunk végig, elrémítő kép tárul elénk 
Az ország népének pusztulása, kivándorlások, az 
«egyke» rendszer, az exekválások által eléggé ismert 
tények; a szociáldemokraták hódítása napnál vilá-
gosabban bizonyítják, hogy a társadalom nagy beteg, 
melyet gyökerében kell meggyógyitani. E gyógyítást 
azonban nem felforgatással, a társadalom helyes 
alapjainak lerontásával kell megkezdeni és véghez 
vinni, mer t ezt egy társadalmi osztálynak érdeke 
sem kívánja, hanem igenis a helyes alap megerősí-
tésével, a hibák letörésével és a keresztény elveknek 
minden téren való érvényre juttatásával. Azért nem 
rontani, hanem a meglevő helyes alapon, amilyen a 
keresztény erkölcstan által határolt magántulajdon, 
építeni és javítani akarunk. Amiért igen helyesen 
tartalmazza a magyar keresztény szociális p rogramm 
is azon elvet, hogy a tőkét nem megsemmisíteni, 
elközösiteni kell, hanem visszaéléseit megszüntetni; 
ha pogány volt a tőke, meg kell keresztelni. A magán-
tula jdon az emberi törekvés és takarékosság legfőbb 
rugója, azért mi mellette foglalunk állást, de vissza 

k ívánjuk állítani a tu la jdon keresztény fogalmát, a 
mely szerencsésen hidalja át a feltétlen, korlátlan 
tulajdon és vagyonközösség végleteit, midőn meg-
állapítja a személyes jogot a tulajdonra, viszont meg-
szorítja a használati jognak kizárólagosságát és er-
kölcsi kötelességévé teszi a tulajdonosnak, hogy 
lemondással szolgálja vele a köz javát. A keresz-
tény szociális p rogramm ezen kijelentése határo-
zottan kifejezi álláspontunkat a magántula jdont il-
letőleg. 

Menjünk azonban egy lépéssel tovább. Kijelen-
tettük, hogy a társadalom még ma is a családi éle-
tet tekinti alapjául, a családi élet pedig hangos 
követelője a magántula jdonnak. Mert mi is a családi 
élet cé l ja? Az emberi nem fentartása, terjesztése. 
Ez pedig a keresztény erkölcsök, de nemcsak keresz-
tény, hanem igazán emberi, termeszeti törvények és 
erkölcsök értelmében is csak úgy érhető el, ha a 
családban is megmaradnak az embernek természet-
adta jogai és kötelességei. Ezek közé tartozik a ter-
mészetnek ama joga is, hogy a családatya tartozik 
gyermekeit minden szükségessel ellátni s gyermekei-
nek, kik személyét szinte sokszorosítják s életét halála 
után is mintegy folytatják, annyit szerezni, hogy 
magukat az élet kétes folyásában a nyomortól tisz-
tességesen megóvhassák.1 Magántulajdon nélkül pedig 
e törvénynek eleget tenni nehezen lehet. 

De ha m á r a család fönmaradása követeli a 
magántulajdont , hogyne kivánná azt akkor a csalá-
don fölépülő társadalom is ? Ha a család nem képes 
megfelelni magántula jdon nélkül feladatának úgy, 
a mint kell, nem lesz erre képes a raj ta emelkedő 
társadalom sem. Ha megszűnne a család alapja 
lenni a társadalomnak, ha a szabad szerelem elve 
érvényre jutna, akkor nélkülözné a társadalom a 
magántula jdont is, de hogy hol találna az ember 
akkor erkölcsöt, hol emberi és nem állati életet, ezt 
ne is kutassuk. A társadalomra nézve azonban a 
magántu la jdon azért is szükséges — mint szent 
Tamás megjegyzi — «quia per hoc magis pacificus 
status hominum conservatur, dum unusquisque 
re sua contentus est. Unde videmus, quod inter eos, 
qui communiter et ex indiviso aliquid possident, 
frequentius iurgia oriuntur».2 A történelem és a 
mindennapi tapasztalat szent Tamásnak ezen mély 
pszichológiai érvelése mellett tesz tanúságot. Csak 
tökéletes s nem bűnös emberekből álló társadalom-
ban lenne ez máskép. A magántu la jdon megszünte-
tése aztán nem jelenti egyben a társadalmi osztá-
lyok végét, mert csak változás állana be, de koránt-
sem követné azt az emberek teljes egyenlősége, az 
osztályok közötti válaszfal ledöntése, mert a társa-
dalomban mindig fönmaradna — a mint eddig az 
emberiség történetében fönmaradt — az értelmileg, 

1 «Rerum novarum». 
« S. Th. 2—2. p. 66a. 2. c. 
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erkölcsileg és fizikailag erősebbek uralma s így 
mindig csak volna osztálykülönbség.1 

A magántulajdon eltörlése által nem lehet tehát 
célt érni és a társadalmi osztályokat megsemmisí-
teni. Hiábavaló kísérlet volna az egész s nem egyéb 
légvárnál. De a magántulajdon ledöntése azon tár-
sadalmi osztálynak, mely legjobban küzd a magán-
vagyon ellen, az ú. n. proletárságnak sem lenne 
hasznára, mert saját jól fölfogott érdeke kivánja 
épen a keresztény erkölcstan alapján fölépülő magán-
tulajdont. A míg a magántulajdon intézménye léte-
zik, nekem, kinek ma a munkaerőn kívül semmim 
sincsen, nekem is lehet reményem arra, hogy sze-
rezzek valamit és így nemcsak a társadalom kegye 
folytán élhetek, hanem saját munkám folytán szerzett 
jogos magántulajdonom után is. 

Nem a magántulajdon intézménye, mint olyan, 
a hibás és okozója a nyomornak, hanem igenis a 
rossz szociális politika, helytelen adórendszer. Ezt 
kell tehát javítani, ezt kell megváltoztatni és erre 
törekszik is már törvényhozásunk (munkás-bizto-
sítás). A szegénységet, mint ilyent, nem lehet el-
törölni. De az már nem szükséges, hogy az Ínségesek 
száma növekedjék, sőt határozottan káros; az annyira 
hirdetett haladásnak csak szégyenfoltja és semmikép 
sem válik díszére. A szegények, ha keresztény sze-
retet uralkodik, ha a keresztény erkölcstan jut ér-
vényre a magántulajdon intézményénél, nem szen-
vedhetnek rövidséget, nem halhatnak éhen. A ke-
resztény társadalom gondoskodik szegényeiről, ápolja 
betegeit s nem hagyja magukra árváit sem, de csak 
akkor, ha van magántulajdon. Tegyük közvagyonná 
a magántulajdont és nem lesz sem koldus, sem 
szegény, de annál több nyomorult, ki elpusztul, mert 
a társadalom nem ér rá, hogy vele foglalkozzék, hisz 
elég gondot okoz neki a saját életéről való gondos-
kodás, a munkakör kiszabása, a munkára való kény-
szerítés és a termelőeszközök kihasználásának elő-
segítése. Egyes személy nem képes őt gondozni, 
mert nincs semmije. A kísérlet bebizonyítaná állítá-
sunk igazságát. A miért is az altruizmust kell fej-
leszteni a társadalomban, az önzést pedig korlátozni. 
Ez azonban csak a keresztény tanok érvényrejutá-
sával lehetséges. 

Végre lehetséges-e egyáltalán a jelen társadalmi 
rend szerint oly könnyen elbánni a magántulajdon-
nal? Hisz annak megszüntetése nemcsak a társa-
dalmi békét zavarná meg és óriási rázkódtatást 
okozna, hanem még a legnagyobb jogtalanságot, 

1 Igen helyesen jegyzi meg Eszterházy S. dr. («Társa-
dalmi kiválás és kiválasztás» 29. old.) : «Általános természet-
törvény, hogy a gyöngeség nem hivatott u r a l o m r a . . . Az 
emberi társadalomban hiába való minden mesterséges be-
avatkozás, az erősebbek hatalmát egy bizonyos pontig kor-
látolni lehet, de megsemmisíteni nem». S alább : «A jog nem 
képes egyenlőkké tenni azokat, a kik önmagukban egyen-
lőtlenek». 

jogsértést idézné elő, mely megtorlást keresne. Pedig 
igazságtalanságot, jogsérelmet más jogsérelem elkö-
vetésével orvosolni nem lehet. Igazság szerint a ter-
mészetjog mellett akkor j á runk el az egész társa-
dalom szempontjából is, ha a magántulajdont újból 
megkereszteljük, ha annak határokat szabunk, melye-
ket a keresztény erkölcstan szolgáltat. 

Szem előtt tar tandó mindig, hogy a magántulaj-
don nem öncél, hanem csak arra irányul, hogy vele, 
mint eszközzel, végcélunkat könnyebben munkál -
hassuk. Főcélja az embernek Isten maga. «Beatitudo 
hominis consistit in quadam supernaturali visione 
Dei», mondja sz. Tamás.1 Ha pedig az egyes embernek, 
akkor az egész emberi társadalomnak is főcélja, 
egyedüli igaz célja a boldogság. Ennek elérésére 
eszközül szolgál a földi jólét alapja, a magántulajdon 
is, melynek birtokában soha sem szabad megfeled-
kezni arról, hogy az nem cél, hanem csak eszköz. 
Ha cél volna, akkor szerzésének határt szabni nem 
lehetne. Azután a magántulajdon még más értelem-
ben sem tőcél, hanem csak eszköz, mely a társada-
lomban élő embernek, az egyesnek, a családnak, az 
egész államnak ellátását eszközölje.2 A magántulaj-
donnak eszerint korlátot szab a közjó, mely előtt a 
keresztény erkölcstan szerint minden egyéni érdek-
nek báltérbe kell szorulnia. A közjó érdeke pedig 
az állami törvényhozásban nyerjen kifejezést, mely 
nem egyeseket, hanem az összeseket, az egész társa-
dalmat tartja szem előtt és korlátozza az egyes 
osztályoknak a közjóra nézve veszélyes jogait. (Börze, 
uzsoratörvény megszabályozása.) 

A magántulajdonnak határt szabnak még a köte-
lességek is, melyeket a keresztény erkölcstan nem-
csak tanít, a birtokosoknak lelkükre köt, de az 
egyház mindenkoron gyakorolt is. A szegényügy 
körül az egyháznak nemcsak fenséges tanítása van, 
de kétezeréves múltjával ennek gyakorlati bizonyí-
tékát is adta. A sz. Vince, sz. Erzsébet egyesületek 
működései, Szent-Antal-perselyek elég bizonyítékát 
nyújtják annak, hogy az egyház nemcsak határt szab 
a magántulajdonnak, hanem a gyakorlati életben is 
a legjobban, a leggyorsabban já r el. Tartsa csak a 
társadalom mindenkor szem előtt az egyház elveit, 
juttassa érvényre annak tanítását : és a magántulajdon 

1 Lásd S. Th. 1. 2. p. 5. c. és Walter: Das Eigentum 
59. old. 

2 V. ö. Pesch (Liberalismus und Christliche Gesellschafts-
ordnung) : Pflichten und Schranken des Eigentums (390—418). 
Pesch szerint továbbá : Ist das Eigentum Macht, aber begrün-
dete Macht, nur weil zugleich Recht, darum gebunden an 
die sittliche und rechtliche Ordnung. 2. Ist es nicht das 
höchste Recht, das den Menschen der Rechtenwelt gegenüber 
zusteht. In der äuszersten Not erweist sich das natürliche 
Recht des Menschen auch rechtlich stärker, als das erworbene 
Recht des Eigentumes an der Sache. Wie dart dieser also 
seine bevorzugte Stellung benützen, um die geistige, sittliche 
Existenz seiner Mitmenschen zu untergraben, zu vernichten ? 
Lásd : Stimmen aus Maria-Laach. Ig. LXXII. 1. H. 28. old. 
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intézménye nemcsak meg fog erősödni, de minden 
társadalmi osztályra egyaránt kívánatos, hasznos és 
egyedül igazságos lesz. Végül Carlyle szavait idézem, 
aki azt mond ja : 1 «Nem a vagyon szerzi meg az 
ember boldogságát, nem a szükség okozza nyomorát ; 
mert a mezítelenséget, az éhséget, bármily szükséget, 
sőt magát a halált is örömmel szenvedi el az ember, 
ha szive egészen helyén van ! Az igazságtalanság 
érzete az, a mi minden emberre nézve elviselhetetlen. 
A legvadabb néger sem tűri, hogy igaztalan bánás-
módban részesüljön. Ezt senki sem tűri, illetőleg 
senkinek sem kellene tűrnie. Törvény ez, mely köz-
vetlenül Isten keze által minden másnál mélyebbre 
van az ember belsejébe írva, s örökös ellenmondása 
az igazságtalanságnak». Tényleg nem az okoz bajt, 
forrongást a mai társadalomban, hogy soknak semmije 
sincs, hanem mivel igazságtalanul nélkülözi azt, 
amire föltétlenül szüksége van. Az igazságtalanság, a 
jogtalanság fáj, ez kiált orvoslásért a keresztény tár-
sadalomhoz. 

Iselstöger Lajos. 

'pvházi B é c s . Vallásos állami hatóságok, katholikus fövá-
ros. — Két esemény így mutatja be legújabban Ausztriát 

tlag- a z ß fővárosát, Bécset. Lássuk előbb az egyiket, 
rdn/7ja. azután a másikat. 

A bécsi közigazgatási biróság elvi döntési hozott 
egy vallásügyi kérdésben. Férj és feleség, Kari és Marie 
M., kik 1896-ban léptek polgári házasságra s a kötésnél 
magukat konfessionslosoknak jelentelték ki, azzal a 
panasszal járultak a közigazgatási biróság elé, hogy 
házasságukból származott leánygyermekükre nézve, a 
kit a polgári anyakönyvbe szintén konfessionslosnak 
Írattak be, első fokon a Bezirksamt, másodfokon az 
alsó-ausztriai helytartóság, harmadfokon a kultusz-
miniszlerium arra kötelezte, hogy iskolakötelessé lett 
leánygyermekük vallási hovátartozóságáról 14 nap alatt 
határozzanak. A panaszos szülök azzal érveltek a köz-
igazgatási biróság előtt, hogy hiszen ők gyermekükről 
a polgári anyakönyvbe már bediktálták régen, hogy az 
konfessionslos. 

A bécsi, illetve ausztriai közigazgatási biróság nem 
a szülők önkényének, hanem a törvénynek s a törvény 
három fokon megnyilatkozott végrehajtó-közegeinek 
fogla pártját. Ezeknek adott igazat és a szülőket köte-
lezte, hogy gyermekük vallásáról nyilatkozzanak, mert 
a vallástalanság nem vallás; már pedig a törvény azt 
mondja, hogy a népiskola föladata a gyermek vallás-
erkölcsös nevelése s ott a kötelező tantárgyak elseje — 
a vallástan. Vallástalan önkénnyel nem lehet a kötelező 
vallást helyettesíteni. 

Elvhű és jellemes emberek így gyakorolják a köz-
hatalmat, — kiki a maga fokán, következetesen. 

A bécsi városháza fényes ünnepségnek volt szin-
tere folyó hó 10-én és tanúbizonysága annak, hogy 
Bécsben nem zsidók, hanem keresztények, még pedig 
kalholikusok az urak. Ezen a napon adta át Bécs 

1 Stimmen aus Maria-Lach LXXII. 1. 

polgármestere egy fáradhatatlan nagyérdemű katholikus 
férfiúnak, Max Reichsfreiherr von Vittinghoff-Schellnek 
a nagy arany Salvator-érmet. Mi cimen? Mert a ne-
vezett «fáradhatatlan igyekezettel számtalan érdemet 
szerzett a közügy terén». Hogyan kell ezt érteni? Hát 
úgy, hogy a nemes báró «rendkívül termékeny» tevé-
kenységet fejlett ki mint katholikus vezérférfiú, főleg a 
szent Vince-egyesületek, a Kath. Volksverein és a bécsi 
Diözesankomilée körében s hogy az oszlrák katho-
likusok ötödik nevezetes, úttörő nagygyűlését 1905-ben 
meg lehetelt tartani, azt mindenki Schell bárónak rótta 
és rója föl érdemül. 

Bécs tiszteli a Megváltót; a Megváltó megsegíti 
Bécset. 

* 

M o d e n a . Az olasz katholikusok ezidei vagyis 20-ik 
nagygyűlése a kiadott programm szerint f. hó 9-én 
körülbelül 3000 résztvevővel nyílt meg. Jellemző és ör-
vendetes tény, hogy a világiak száma ezidén jóval 
meghaladta az egyházi férfiak számát s hogy a részt-
vevők között több száz tevékeny nő is megjelent, azaz 
jelen volt, mert a gyűlés maga három napig tarlott. 
Elnökölt Marchese Filippo Crispolti ; jelen volt és buzdító 
beszédet mondott Bruni modenai érsek. 

Crispolti elnök beszéde három tárgykörül forgott: 
a nemzetközileg mutatkozó felforgatás, az iskola elke-
reszténytelenítése és a pápaság elleni harc körül. Ezek 
ellen főfő dolog a katholikusok szervezkedése. 

A pápának küldött hódoló távirat felolvasása után, 
óriás hatást keltve, felszólalt a német katholikus nagy-
gyűlés középponti bizottságának kiküldöttje, Mgre 
Werthmann a badeni freiburgi Charitas-egyesület elnöke. 
Üdvözölte az olasz kalholikusok 20-ik nagygyűlését a 
német katholikusok 57-ik közgyűlésének a nevében.1 

A német ember nagy önérzetességével sorolta fel, hogy 
mi mindenre lehetnek a német katholikusok az ő igazán 
páratlan tevékenysegük és a mi fő, összetartásuk kap-
csán igazán büszkék, vagyis, hogy mi mindenben 
szolgálnak ők az egész világ katholikusainak például. 
És csakugyan azok a számok, melyeket Mgre Werthmann 
az olasz katholikusoknak bemutatott, imponálók. Üdvö-
zölte az olasz katholikusokat mindenek előtt a Windt-
horsttól alapított Volksverein nevében, a melynek 650.000 
férfitagja van, a mely 143 millió röpiratot osztott szét, 
a mely tavaly 3158 népgyűlést rendezett s a melynek 
célja a német katholikus népet társas életre és hitvéde-
lemre beiskolázni vagyis az egyházat az elnéptelenedés 
ellen megoltalmazni. Üdvözölte az olasz katholikus 
nagygyűlést az ügyes német szónok továbbá a német 
katholikusok 3593 kath. munkás- és legényegylete nevé-
ben. Elmondta, hogy a német katholikus munkás-
egyesületben fél milliónál több ember van a kath. tár-
sadalmi életre szervezve s közülök az idei augsburgi 
nagygyűlésen 30.000-en vonultak el a kongresszus 
tagjai előtt, bizonyságot téve az egész világ előtt arról, 
hogy ők a katholikus valláshoz lelkök minden erejével 
ragaszkodnak. Üdvözölte végre Werthmann az olasz 
katholikusok nagygyűlését a német katholikus keres-

1 Még az is szerepelt az ezidei augsburgi kath. nagygyűlés 
nevében mondott üdvözlésben, hogy 955-ben Augsburg mellett ver-
ték le a németek a «hunn»-okat. (Sic.) 
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kedői egyesületek 23.000 s illetve még 4600 nő tagja, a 
német katholikus tanítók és tanítónők egyesületeinek 
35.000 tagja s a világhírűvé válni kezdő német katho-
likus nők «Frauenbund»-jának 27.000 tagja nevében. 
Üdvözölte azután az olasz nagygyűlést a német Caritas-
Verbandok 4785—10.000 tagja nevében, kik között, úgy-
mond, a Németországban dolgozó olasz katholikus mun-
kásokjavára Comitato diProtezione degli Operari italiani 
in Germania 150 pap és világi tagja is szerepelt. Üdvö-
zölte a Görresgesellsehaft 5000 tagja nevében, üdvö-
zölte az Augustinusverein nevében, mely a német ka-
tholikus sajtót tette páratlanul virágzóvá, a mennyiben 
ez az egyesület már 520 politikai lapot képvisel, melyek 
közül 255 naponkint jelenik meg. Üdvözölte a német 
katholikus Studentenvereinek nevében, a melyeknek 
száma 148, összesen 18.437 taggal. Üdvözölte az olasz 
katholikusok nagygyűlését Németországnak 14 missió-
egyesülete nevében. Üdvözölte az egész német katholikus 
papság nevében, mely a világiak közreműködésének meg-
nyerésénél ily csodaszerű szervezeteket és alkotásokat tu-
dott ebben a vallástalanságra hajló világban előállítani. 

Elképzelhetni a hatást, melyet az a német katho-
likus üdvözlet az olasz katholikusok aránylag parányi 
nagygyűlésére tett. Az olasz katholikusoknak különösen 
a nagyarányú sikerek és számok imponáltak. A német 
embert katholikus honfitársainak nagyszabású tevé-
kenysége a neki idegen olasz nyelven oly ékesszólóvá 
tette, hogy az olasz katholikusok nagygyűlése a beszéd 
tomboló hatása alól alig bírt szabadulni. 

Crispolti elnök a következő szavakban tolmácsolta 
az üdvözlő beszéd hatása alatt a nagygyűlés érzelmeit: 
«Mondja meg ön a német katholikusoknak, hogy az 
öntől előadott számokat mi tanításnak és figyelmezte-
tésnek tekintjük. Mondja meg ön nekik, hogy minél 
jobban növekszünk mi olasz katholikusok a mi nem-
zeti erőnkben és önérzetünkben, annál szabadabban 
fogunk mi az Alpeseken túlra tekinteni, hogy lássuk, 
nincs-e ott utánzásra méltó példa. Mert minél inkább 
megerősödünk felelősségünk érzetében, annál erősebben 
meggyőződünk abbeli kötelességünkben, hogy ezeket a 
példákat a mi nemzeti életünkben is valóra váltsuk». 

—y —la. 

Oda- Loflica. (VIII. és 149 1.) K. 1-36. Ontologia. (VII. 
és 182 1.) K. 1-90. Psychologia. (VIII. és 288 1.) K. 3. 
Auetore Josepho Donát, Profes. in Universitate Oeni-
pontana. (Innsbruck). 1910. 

Három könyv fekszik előttem, három kötete annak 
a sorozatnak, melyet a szerző «Summa Philosophiae 
Christianae» címen kiadni szándékozik, illetőleg egy 
éven belül megjelenendő más három kötettel: Critica, 
Cosmologia és Theodicea-val együtt kiad. 

A theologiára készülők számára van írva, afféfe 
nagy szabású tankönyvnek, de tanulmányozhatja azt 
nem theologus is, szóval bárki, aki érdeklődik a filo-
zofia nagy kérdései iránt. A kötetek egy-egy egészet 
képeznek, s mint látom egy nagyon fontos jó tulajdon-
ságuk van, hogy a régi bölcseletel összekötik a modern-
nel, abban a harmonikus nagy egészben, melyet az 
emberi gondolkozás lépésről-lépésre századokon át a 
filozófiában végzett. 

Minden kérdésnél, kivált a ma divatos pszichológiá-
ban, látjuk, mit tanítottak a régiek s mily állást fog-
lalnak el az újak s a kettőnek a bemutatásából vezeti 
le a maga tanát. Oly tulajdonság ez, mely olvasóját a 
legmodernebb álláspontra állítja s a rengeteg kutatási 
anyagban teljes áttekintést nyújt neki. 

Előadása világos s nagy ügyességet mutat a mai 
gondolatoknak latin nyelven való visszaadásában. 

Azt hiszem, az iskolákban meg fogják szeretni 
ezeket a könyveket s theologikus képzésünkre, kivált 
annak korszerű voltára, négy befolyásuk lesz. Szinte 
sajnálom, hogy nincsenek magyarul írva, nekünk volna 
szükségünk egy ekkép kidolgozott teljes filozofiai kur-
zusra, a világiak használatára. Sokan érdeklődnek ma 
a filozofia iránt s mi nem tudunk nekik hazai nyel-
vünkön egy ilyen szolid kidolgozású könyvet nyújtani. 

Hogy itt-ott egyik-másik kérdésben arra képesí-
tett olvasójának talán más nézete lesz, mint a szerző-
nek, az a filozofia természetéből következik. Rengeteg 
problémák vannak itt összehalmozva, melyeken szaka-
datlanul dolgozik és dolgozni fog az emberi ész. De 
annyit minden kérdésnél megtudunk, még a legproble-
matikusabbaknál is, mi ma a valószínű vagy épen 
elfogadható álláspont. Mindenre világos, megnyugtató 
feleletet kapunk, a mi már magában véve is sokat ér. 

Részletes ismertetés helyett csupán a figyelmet 
akarom erre a legújabb filozofiai termékre felhívni, 
egy jó s éppen nem drága könyvvel vagyunk ismét 
gazdagabbak. Dudek. 

* 

Új ú t m u t a t ó a Szen t fö ld re . Irta: P. Meistermann 
Barnabás. O. F. M. apostoli misszionárius. Kiadja a 
szentföldi komiszáriátus Budapest, II., Margit-körút 23. 
23 térképpel és 110 a szöveg közé nyomott és szövegen 
kivüli város- és szobor-ábrával. Budapest, 1909. 8-r. 
630 1. Ára? 

Ezen Útmutatónak célját megjelöli szerző az elő-
szóban : «Jelen könyvünk, a szentföldi útmutató célja, 
a modern tudományok nyújtotta források segítségével 
fölidézni azt a megszámlálhatatlan sok emléket, melyek 
e kiváltságos ország fölött lebegnek. Ez nem turista 
kézikönyv ; ez a zarándok vademecumja, akinek joga 
van mindenről pontos adatokat kívánni, de egyúttal 
táplálni óhajtja hitét, áhítatát azzal, hogy megfordul a 
szent helyeken.» A zarándokok számára vadeinecumot 
szerkeszteni, mely a tudományos követelményeknek is 
megfeleljen, nem csekély feladat; P. Meistermann ezt a 
feladatot azonban sikeresen megoldotta. Munkája lefor-
dításával a budai Ferenc-rendiek hálára kötelezték a 
keresztény magyarságot. 

Az Útmutató következőképen van összeállítva. Leg-
elöl általános utasításokat tartalmaz, melyek megköny-
nyítik az úti előkészületeket. Majd «Bevezetés» címmel 
a Palesztinára vonatkozó legszükségesebb ismereteket 
találjuk: Palesztina története, népessége stb. Ezt követi 
a tulajdonképeni utikalauz: Palesztinának leirása külön-
böző útirányok szerint, az útbaeső helyeknek ismerte-
tésével. Végül a szenthelyekkel összefüggő szentírási 
szakaszokat meg a keresztúti ájtatosságot adja a szerző; 
ez a melléklet a zarándokok áhítatának táplálását cé-
lozza. Az Útmutatónak kezelését megkönnyíti a végén 
levő betűrendes névmutató. 
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A fordítás hűen követi az eredetit, helyenkint egye-
nesen az Útmutató hasznavehetőségének a rovására, 
így a francia zarándoklatok ismertetése (12. I.) teljesen 
fölösleges; ehelyett a szentföldi komiszáriátus által 
eddigelé rendezett magyar zarándoklatokat lehetett volna 
fölemlíteni. Úgyszintén a Marseille-Beyrouth-i útirány 
leírása is csaknem céltalan. Egyáltalában az utazásra 
vonatkozó tájékoztatót a magyar viszonyokhoz alkal-
mazva teljesen át kellett volna dolgozni. A fordítás 
módjából erednek az Útmutatónak egyéb apróbb fogya-
tékosságai is. Csak egyet említek meg. A Casa Nová-
ban való elszállásolást illetőleg a zarándokot ezen cím-
hez utasítja az Útmutató : «Titkárság, Szent Megváltó 
zárda, Jeruzsálem.» (13. 1.) Itt meg kellett volna tartani 
a francia címzést, a magyarral aligha boldogulnak a 
postán. Reméljük, hogy egy újabb kiadásban a föntebb 
jelzett hiány gyökeres átdolgozás útján pótolva leszen. 

T. K. 
* 

A hitoktatás e lniétete . Papnövendékek számára. 
Ir ta: Török Mihály dr. theol. tanár. Esztergom. Buzá-
rovils. 1910. 158 1. Ára 2 K 5Ü f. Kapható a szerzőnél, 
Esztergom papn. intézet. 

Az iskolai vallástanítás ellenségei «unisono» úgy a 
külföldön, mint otthon egyre hangoztatják, hogy a val-
lásoktatás nem áll a modern pedagógia színvonalán, 
nem érvényesülnek benne a modern didaktika és met-
hodika szabályai és vívmányai. Pedig csak egy futó 
tekintet a lefolyt katechetikai kurzusokra (Wien,1 Prag, 
Salzburg, Luzern, München (eddig 3),2 Budapest (eddig 2) 
s az utolsó évek katechetikai irodalmára, akár az 
elméleti, akár pedig a gyakorlati téren, az ellenkezőről 
győzné meg őket. Az elméleti részen katechetikai újdon-
ságok: Blickle, Zur Methodenfrage im Katechismusunter-
richt. Von der Fuhr, Der Religionsunterricht in der 
Volksschule, seine Methode u. geschichtlicheEntwicklung. 
Rast, Zur Theorie u. Praxis der Katechese. Bürgel, Hand-
buch der Geschichte u. Methode des kath. Religionsun-
terrichts. Dr. Gatterer, Dr. Krus, Kachechetik u. Metho-
dik. (Klasszikus munka) és legújabban Dr. G. Grunwald, 
Die Münchener Katechetische Methode, I. Fr. Herbart 
u. Fr. W. Foerster. A gyakorlati téren hivatkozom Nist, 
Muff bencés és Pascher bécsi katechéta módszertanilag 
kidolgozott katechésiseire.3 

De hazánk katechéta világa sem pihen. Igyekszik 
szintén a régi cél felé új utakon. Ily új úton halad 
dr. Török könyve is. A könyv fő előnye, hogy csakis 
papnövendékek számára készült s így nem fog keveset, 
mert keveset markol, de amit nyújt, az teljesen kielé-
gít. A szerző az előszóban (3. 1.) hivatkozik mestereire 

1 V. ö. Der II. pädagogisch-katechetische Kurs in Wien, 16. 
bis 29. Feb. 1908. Wien 1908. 

2 Dr. Göttler, Der Münchener katechetische Kurs 1907. Kemp-
ten, 1908. 

Dr. Göttler, Dritter Münchener katechetischer Kurs 1909. 
Kempten 1910. 

3 Nist, Methodisch ausgeführte Katechesen über den Glauben. 
Paderborn, 1910. Muff, O. S. B. Katechesen für die 4 obern Klassen 
der Primarschule. I. B. Katechesen über den Glauben. Einsiedeln, 
1910. — Pascher, Ausführliche Katechesen für das erste Schuljahr. 
Wien, 1910. A bibliai oktatáshoz Dr. Ecker trieri tanár adott négy 
segédkönyvet az oktatás különböző fokozataihoz mérten. 

(szent Ágoston, Gruber, Jungmann és Meyenberg), a kik-
nek nyomán haladt, úgy tűnnék fel a dolog, mintha 
ezekből mozaikszerűen szedte volna össze müvét, a 
figyelmes olvasó csalódni fog, mert a könyv önálló gon-
dolkodás gyümölcse. Ámbár nem tagadható el, hogy 
Meyenberg szelleme erősen hatott reá.1 A könyvről az 
eddigi bírálatok mind előnyösen nyilatkoztak, s nincs 
is benne semmi kivetni való, hanem úgy az öreg, mint 
a fiatal sokat, de sokat tanulhat belőle. Legyen szabad 
azonban egy-két kifogást tennem. A 13. lapon elősorolt 
folyóiratok között kimaradt a wieni «Christlich-pädag. 
Blätter» (jelenleg már a 33. évfolyamban.) Ez közelebb 
áll hozzánk, mint a müncheni «Katechetische Blätter», 
mivel tanítástervünk nem üt el annyira az osztráktól, 
mint a bajortól. A 36. lapon dr. Török felemlíti a va-
tikáni zsinat törekvését egy egységes káté megalkotá-
sára. A zsinat nem a Bellarmin félét akarta, hanem 
külön tervezetet adtak át a zsinati atyáknak.2 Érdekes 
hogy az egységes káté ellen a bold. em. Simor herceg-
prímás is emelt szót az ülésen. 

A 43. lapon említett «lélektanon alapuló módszeré-
ről többet szerettünk volna hallani, a mely módszer 
most legújabban a bibliai oktatásnál kezd érvényre 
emelkedni. Előharcosai Meyenberg, Bergmann és 
Rentschka. 

A bibliatanítás külső meneténél bővebben (89. 1.) 
lehetett volna szólni a szemléltető képek kezeléséről.3 

Igen jó cikkben tárgyalja dr. Hugo a bibliai nehéz-
ségek megoldását «Die sogenannte biblische Frage u. 
der Volksunterricht» cím alatt a «Theol. prakt. Quar-
talschrift» 1910. évf. 520. 1. Nem ártott volna egy-két 
ily nehézség megoldását gyakorlati példában is bemu-
tatni. (91. 1.) 

«Az Én Újságom» c. gyermeklapot nem (98. 1.) 
ajánlanám kath. növendékeknek. 

A 118. lapon külön fejezetet (83. §) szentel a szerző 
annak, mi módon vezetendők be a gyermekek a szent-
mise hallgatásába. Arany igazságok ezek, a melyek meg-
szívlelendők. Egy részletben azonban nem követem a 
szerzőt. A Meyenberg-féle módszert értem. Ez sok kon-
fusiót okoz. Magam próbáltam ezt kiválogatott tanulók-
kal a polg. leányiskola IV. osztályában, hosszabb időn 
át beszéltem erről, gyakorlatilag is megkisérlették, de 
nem sikerült. Meyenberg túlzásba viszi a dolgot, mikor 
a szentmisét úgy állítja be a gyermekek elé, mint 
Krisztus életének megismétlődését az oltáron. Meyenberg 
módszeréről esett szó a II. wieni katechetikai kurzuson, 
a hol Swoboda egyet, tanár figyelmeztette az előadót a 
túlhajtásra. A glóriánál Jézus, az isteni kisded, a jászolban 

1 A Meyenberg, Homiletische und katechetische Studien. 
Luzern, 1904. 

2 V. ö. Granderath S. J., Geschichte des Vatikanischen Konzils. 
Herder, Freiburg 3. kötet. Schema constitutionis de parvo Cate 
chismo Patrum examini propositum. De confectione et usu unius 
parvi Catechismi pro universa Ecclesia. 

3 Irodalmunkban e tárgyról kimerítően írt dr. Sipos I. A szem-
léltető módszer a kath. hitoktatásban. Pécs, 1905. Az érdeklődők 
figyelmét felhívom a legújabb szemléltető képekre, a Schumacher 
müncheni festő tervezte bibliai képekre. Számuk 30. A katekizmus-
hoz pedig külön 10. Ideális szemléltető képek. Teljesen megfelelnek 
azoknak a követelményeknek, a melyeket dr. Török könyvének 56. 
lapján elsorol. Előnyük még abban is áll, hogy 12 méter távolság-
ról igen jól láthatók. Mosella Verlag Trier-ben adta ki. 
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volna a főszempont; hát ha elmarad a glória, akkor 
Jézus születése kihagyandó ? 1 A 87—93. §. a szent gyó-
nás és szent áldozásra vonatkoznak. Az első gyónók és 
első áldozók oktatása már most új mederben és új 
irányban fog történni a «Quam singulari decretum» alap-
ján, a melynek értelmében eddigi követelményeinket 
az első áldozókkal szemben alaposan le kell szállí-
tanunk.2 

Az első szentáldozás külső menetéről (137. 1.) egy-
öntetűen intézkedik az új rituálé, (v. ö. Rituale Strigo-
niense. Appendix 66—69. p.) legalább az esztergomi ér-
sekség és a suffraganeus püspöki megyék területén. 

A gyakoribb szentáldozásról (140. 1.) csak futólag 
történik említés. Pedig de sok az előítélet vele szemben, 
még a hitoktatók körében is, nem csoda tehát, ha a 
világiak a szent atya rendeleteiből a «Weltflucht» elő-
mozdítását olvassák ki.3 

A nagy tudománnyal és a gyakorlati élet s a gyer-
mekek lelki világának alapos ismeretével megírt munka 
értékéből fentebbi kifogásaimmal semmit sem akarok 
levonni, csak az esetleg megjelenő II. kiadás még tökélete-
sebb voltát akarom emelni. 

Krasznyánszky János. 

Adolphe T\etlé. (in.) 
Hétté 1906. márciusában Párisba költözött, ott 

igen beteg lett, vért is hányt, egészsége, mint ő mondja , 
ugyanaznap állt helyre, amelyen elhatározta, hogy 
visszatér az egyházba. De ezt az elhatározását mindjárt 
nem követte tett. Alighogy jobban érezte magát, maró 
gúnnyal esett neki Huysmans : «Les foules de Lourdes» 
cimű művének. Huysmans katholikus műveit külön-
ben azelőtt is bírálta antiklerikális folyóiratokban. 
De alig tette nevetségessé Huysmans hyperduliáját, 
máris megbánta. Huysmans lepocskondiázása az ördög 
utolsó győzelme volt, mert 1906. szeptember 2-án, 
a teljesen felépült Rétté sétát tett az erdőben, s a 
cornebickei hegyen levő kápolnához jutott. Séta 
közben lelkében iszonyú csata folyt le a jó és a 
gonosz szellem közt, a mikor feljutott a hegytetőre, 
térdre borult a szent Szűz szobra előtt és meges-
küdött, hogy visszatér az Egyház kebelébe. E séta 
leirása szimbolikus rajza az ő megtérésének. A rothadt 
fagyökerekkel, vízmosásokkal, bozóttal, tövisbokrokkal, 
vízesésekkel és más akadályokkal eltorlaszolt űt 

i V. ö. az idéztein wieni kath. kurzus '242. 1. Különben itt sem 
halad teljesen ú j csapáson a szentmise hallgatása módját illetőleg. 
Jeles aszketikus irónk, dr. Nogáll, A keresztény hitélet csarnoka c. 
müvének 240—243. lapján hasonlót ajánl. Nogáll 1862-ben adta ki 
könyvét. 

s Irodalmunkban eddigelé csak az «Egyházi Közlöny» 43. száma 
hozott erre vonatkozólag egy közleményt. Ebben közli a salzburgi 
katecheta-egyesület választmányában Obersteiner előadta gondola-
tait, mily módon készítendők elő sikeresen a gyermekek a szent 
gyónás és sz. áldozáshoz való mielőbbi járuláshoz. A «Pesti Hírlap» 
egyik szept. számában közölt cikkét megcáfolta Reviczky lazarista 
az «Alkotmány»-ban. A «Mária Kongregáció» 1910. novemberi füze-
tében 73—75. 1. dr. Baranyai ismerteti az ú j pápai határozatot. 
Alapos cikksorozatot kezd e tárgyról Gatterer S. J. a «Der Fels» 
folyóirat 1910. I. füzetében «Das Erstkommuniondekret Pius X.» cimen. 

3 A «Cél» I. évf. 1910. 1. szám. 4. és 5. lap. 

szimbolizálja az ő lelki haladását. A kápolna a hegy-
tetőn természetesen az Egyház képe. 

A sétáról hazatérve, levelet írt nagy barátjának, 
Francois Coppénak a ki rögtön válaszol és Párisba 
hívja a megtértet, majd pedig elküldi Saint-Sulpice 
templomába, Mottet abbéhez. Mottet abbé néhány 
napig tanítja a költőt, aki azután elvégzi általános 
gyónását. E gyónás leirása valóságos himnusz. Rétté 
leírhatatlan boldogságot érzett. Sírva ölelte és csókolta 
lelki atyját. Igazat adott Huysmansnak, a ki az «Eu 
Route» cimű regényében így beszélteti a trappista 
priort a gyónó Durtalhoz : «A kereszt, mely a világ 
összes bűneiből volt összerakva, olyan súlyos volt, 
hogy Jézus térdre rogyott tőle. Az Üdvözítő elesett. 
Egy cyrénei ember, aki arra ment, segített az Úrnak 
a kereszt vivésében. Ön, a mikor vétkeit megutálta, 
megkönnyitette a keresztet, megszabadította a terhek 
egyrészétől, s igy megengedte az Üdvözítőnek a 
könnyebbé vált kereszt felemelését.» Én is — gon-
dolja Rétté — segítettem Jézusomnak, hogy a keresztet 
könnyebben viselje. Az első szent áldozás leirása is 
nagyszerű. A költő megmaradt a jó úton, élt a szent-
ségekkel, s gyóntatója tanácsára megírta konvertálá-
sának a történetét, elmesélte a világnak, hogyan 
vándorolt az ördögtől Istenhez. Könyvének, melynek 
tartalmát imént bemutattam, minden fejezete ima-
szerű lendülettel végződik; az utolsó fejezetben imát 
írt, a szegény megtértek számára. Ez az ima a «Salve 
Reginá»-nak szellemes és megható parafrázisa. A 
könyv igen szép stílusban van irva, csak itt-ott talá-
lunk egy-egy Ízléstelen szólásmódot. 

Rétté megtérése óla több katholikus szellemű 
munkát írt, s adott ki. 

A «Le Règne de la Bète» cimű regényében be-
mutatja a jelenkori Franciaország borzasztó erkölcsi 
hanyatlását, kétségbeejtő állapotát. Azt írja, hogy 
elérkezett a Bestia uralma, melyről szent János 
beszél az «Apokalypsis»-ben. A regény személyei 
többnyire élő államférfiak, nagyon átlátszó álnevek 
alatt szerepeltetve. Legsaupau nem más, mint Clé-
menceau ; Pericles Briais — Aristide Briand ; Saurien— 
Sarrien ; Deurière — Fallières sat. Picquart, Pichon, 
Delcassé, Dujardin-Beametz és a többi államférfi 
piszkos manipulációikkal, szintén szerepelnek ezen 
epés korrajzban. 

Egy rikító példán mutatja be, hogy mi a vallás-
talan nevelés következménye. Egy nagy radikális 
politikus és vezető szabadkőműves fiát teljesen 
materiálista «nevelés»-ben részesíti. A fiú levonja a 
tanításnak legutolsó konzekvenciáját, nincs előtte 
tekintély, megutálja a frázisokat gyártó és a népet 
nyúzó áldemokráciát, anarchista lesz. Fel akarja 
robbantani Clémenceaut; de mivel arra tanították, 
hogy minden nyomor oka a vallás, úgy véli, hogy 
a robbantást a templomokon kell kezdenie. Elmegy 
nagymisére a Notre Dame templomába ; de a bomba 
véletlenségből már a kapuban explodál, s ő maga 
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lesz az egyetlen áldozata bűnös merényletének. Mes-
teri módon irja le az iró, hogy miképen kommen-
tálják a különféle pártállású lapok a merényletet. 

Rétté e regény megjelenése után Lourdesba ment, 
s betegápolónak állt be. Lourdesi éleményeit: «Un 
séjour à Lourdes» c. művében írja le, aztán pedig a 
ligugéi bencéseket követte a belga száműzetésbe. 
Megtérését azzal fejezte be, hogy 1909. július 16-án 
felvette Szent Benedek ruháját Chevetogneban, Bel-
giumban. 

A milyen elszánt és kíméletlen harcosa volt 
azelőtt a forradalmi eszméknek, épen olyan odaadó, 
megalkuvást nem ismerő katonája lett az Egyháznak. 
Az ilyen kiváló irók megtérése nagy vigasztalására 
szolgál a súlyos megpróbáltatáson keresztülmenő 
francia katholicizmusnak és lelkes biztatásul a harc 
folytatására, a győzelem kivívására. 

Lám Frigyes. 
* 

Ennek a napjainkban végbement élettörténetnek 
legtanulságosabb része ott az elején van : Rétté anar-
chista és szociáldemokrata társai között s azok bemuta-
tása Rétté részéről. Hízelegnek a «marhának», a tömeg-
nek, hogy koppaszthassák s másrészt, hogy tömjénezzen 
hiuságuknak. Bizonyára nemcsak a franciáknál van ez 
így, de széles e földön mindenütt. Jó volna másutt is 
lerajzolni a «vezérekel», kivált ama minőségükben, mi 
képesíti őket arra, hogy vezérek legyenek. Ez ma kenyér-
kereset sok olyannál, a ki megunta a munkát, igazi vala-
mivé levés semmiből. A boldogulásnak legkönnyebb 
módja. 

Ez az állapot mutatja legjobban, mennyire meg-
gyengült az állam és a társadalom ereje s hogy mennyire 
meghamisították a szabadság szent nevét, hogy ilyen 
visszásságok történhetnek. Az erénynek ma meg kell 
húzódnia, a hitvány szenvedélyek ellenben nyíltan 
tombolhatnak s nincs a ki megfékezze őket. Mit nevez-
nek ma szabad véleménynyilvánításnak, mit sajtó-
szabadságnak, mit gyülekezési jognak s mire használ-
ják föl ezeket? Ennyi csaló talán még sohasem élt a 
világon; ma éljük az igazi sötét «újkort», midőn nem-
csak az árucikkek, hanem az emberek is lelkük fene-
kéig meg vannak hamisítva — és rosszul érzik magukat. 

Rétté megtérését jó lesz kézről-kézre adni. 
Szerk. 

Telep on. 
K. T r e n c s é n . Jó lesz. 
B. K i s h e g y e s . Az összeg 1910 végéig szól. 
K. Eger . Az egész dolgozatot kell látnom. Rövid és 

velős legyen; olvasóim nem szeretik a hosszú dolgozatokat. 
Sz. B u d a p e s t . Különös tévedés; felszólalásom tartalma 

nem az volt, hogy «a költő (t. i. Madách) túlzott mértéket 
alkalmazott», hanem hogy a fölolvasó alkalmazott túlzott 
mértéket a költőre, vagyis hogy el nem fogadható szempont-
ból méltatta. Testes coaevi ! 

Z. B u d a p e s t . «Egy kis orosz falu vasúti állomásán halt 
meg vasárnap virradóra Tolsztoj Nikolajevics Leó, szökésben 
hazulról és útban neki magának is ismeretlen állomás felé.» 
Szomorú egy nekrolog ; nem ilyen a keresztény errber ren-
deltetése a földön, nem ilyen végre vagyunk mi itten . . . 
Parasztok nem halnak meg így, voltak utolsó szavai. 

I. Máriakéménd. Besoroztam. Csak ne feledje, hogy 
ezekhez a kérdésekhez könyveken kívül mélységes életisme-
ret is szükséges, a mit élettapasztalatnak nevezünk. Az elmé-
leteket a gyakorlati élet próbáján kell keresztülvezetni, az 
embert a valóságban kell mérlegelni, mert csak akkor 
látjuk igazán, hogy sok szépen hangzó elmélet a levegőn 
épül, a valóságban a legközönségesebb utópia. 

1). B u d a p e s t . Nagyon érdekes jelenség, a hogy most 
szidják a póklábú és szemfüles fővárosi boulevard-lapok a 
mágnásokat. A dölyföseket, a feudálisokat! S ezt a redak-
cióban mind a Herczeg Ferenc «apró zsidó gyerekei» írják. 
Ezzel szemben kérdezem : látott-e már izraelitát, ha fölcse-
peredett ; ha a galíciai bevándorlóból évek rövid során át, 
hogy hogynem, «nagykereskedő» vagy éppen milliomos lett 
s valamelyik mágnás birtokát megvásárolta ? A spanyol grand 
önérzetessége és Cromvell türelmetlensége elbújhat mel-
lette. Fővárosunk egy-egy közgyűlése, mondják, nagyon al-
kalmas az efféle típusok tanulmányozására. A lármából tehát 
csak azt az egyet tanuljuk, kik szeretnének még a mágnások 
helyére ülni ; de mintha a mágnások is végre észretértek 
volna (különösen most a perrendtartás 31. §-a alkalmából a 
szegény kiszipolyozott nép érdekében) ; legalább erre mutat 
az izraelita sajtó lármája, mert az rendszerint igen jó dolog, 
a mi méregbe hozza az izraelitát. Ennélfogva azok a mág-
nások most bizonyosan valami igen jó dolgot végezhettek. 
Kívánjuk is nekik, hogy minél többször szolgáljanak rá — 
erre a zsidó lármára. 

M. B u d a p e s t . Hát bizony zavaros, forrongó egy kor ez, 
melynek egyik új s jellemző vonása, hogy a csirkék hiva-
tottaknak érzik magukat tanítani a tyúkokat. Faber Oszkár a 
minap még piarista klerikus volt, Kunfi pedig itjú zsidó 
tanár, tehát mindkettőnek a természet rendje szerint még 
tanulnia kellene, és pedig sokat, hogy majd taníthasson má-
sokat. De nem így van ; mind a kettő annak dacára, hogy 
még csak pelyhedzik a bajusza, már is vezető tudós a szo-
ciáldemokratáknál, az előbbi a theologusuk (múltkor a 
Mária-kongregációk ellen beszélt, pedig több mint valószinű, 
hogy életében egyet se látott belülről), az utóbbi meg a 
mindentudójuk. Ezeket látván, megérthetjük, hogy a tanulók 
nagy része miért nem akar tanulni az iskolában ; észrevették, 
hogy ezen új természeti rend szerint tanulás nélkül is 
majd nemcsak hogy boldogulhatnak az életben, hanem — 
s ez a fő — mindjárt, szájaskodva, vezető szerepet is vihet-
nek a társadalomban, ama módszer szerint : ha nem győz-
hetsz észokkal, győzz botokkal. Csodálatos, jóval kétezer év 
előtt Plató, a kit nagy görög bölcsnek tartanak, respubliká-
jában a vezetést nem így gondolta, pedig ő is pogány volt. 

TARTALOM. Szempontok a mai pantheismus etio-
logiájához. III. Schütz An'.al dr.-tól. — Hofbauer sz. Kele-
men élete. XIX. Breznay Béla dr.-tól. — Tekintély és 
szabadság. Ambrózy Ágoston dr.-tól. — A szabad keresz-
ténység kongresszusa. Némethy Gyula dr.-tól. — A magán-
tulajdon a társadalom szempontjából. Iselstöger Lajos-
tól. — Egyházi világkrónika. —y —/a-tól. — Irodalom. 
Donát : Logica, Ontologia, Psychologia. Dudektől. 
Meistermann : Új útmutató a Szentföldre. T. K.-től. 
Török : A hitoktatás elmélete. Krasznyánszky Jánostól. — 
Adolphe Rétté. (Megtért francia anarchista.) III. (Vége.) 
Lám Frigyestől. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szenfkirályi-utca 28. 
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SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Fe renc-körú t 27, 

A dogmátlan őskereszténység. 
I. 

A «Cél» párisi munka t á r sa a folyóirat (nov.) 2. 
s zámában ismertet i a modern izmus t (a loisyzmust). 
Egyebek közt a m o d e r n i z m u s amaz egyik alapvető 
t aná ra is rámuta t , mely szerint «az egyház igazával 
el lentétben áll az egyháztörténelem, melynek t anú -
sága szerint krisztusi eredetű depos i tum lidei-ről 
szó sem lehet. Az egyház legtöbb dogmája az ős-
egyházban ismeret len fogalom volt. A görög bölcse-
letnek a kereszténységbe való beszürődése adott létet 
a dogmáknak , melyek vol taképen n e m egyebek az 
ősegyház zsidó hagyománya inak dialektikai feldol-
gozásainál. Ezek sok esetben hosszú alkudozások, 
kompromisszumok eredményei és mint i lyenek tisz-
tá ra emberi eredetűek». 

Igen, tényleg igy mu ta t j ák be a kath. dogmákat 
Loisy és követői. Szerintük a kath. egyház dogmái 
n e m az evangel ium tanai, h a n e m későbbi fej lemé-
nyek, melyek n e m Krisztusnak, h a n e m a görög böl-
cselet beha tásának köszönik eredetüket . Kár tehát — 
úgy gondol ják — rá juk azt a hódoló hitet pazarolni , 
melyet az egyház ezen dogmáival mint istenileg ki-
nyilatkoztatott s vál tozhata t lan vallási igazságokkal 
szemben híveitől követel. 

Loisy, min t m á s a lka lommal bemuta t tam, 1 sok-
kal felületesebb tudós, semhogy történeti módszer 
szerint igazolná is e n e m ű állításait. Ő csak állít. Ha 
tehát tör ténelemről van szó, nála nincs mit keres-
nünk . Oda kell fo rdu lnunk az ú. n. kath. modern iz -
m u s tu la jdonképen i atyjához, a berl ini Harnackhoz, 
kinek csupán f ranciás visszhangjai Loisy és társai, 
min t egykor Benan Straussnak. Szóval ha komolyan 
a k a r u n k foglalkozni a fönti állítással, s ha meggyő-
ződést a k a r u n k szerezni az őskereszténység dogmái 
felől, hogy hogyan is áll tulaj donképen ez a r eánk 
nézve főben já ró kérdés a tör ténelem Ítélőszéke 
előtt, Ha rnackná l kell a tör ténet i adatok u tán tuda-
kozódnunk . 

A dogmát lan őskereszténység ál láspontját a tudo-
mányos vi lágban ugyanis Harnack képviseli, a ki 

1 Dudek : A modernizmus és a katholicizmus. 1908. 74. 1. 

az általa bemuta to t t ősi tabula r a sa - ra építi fel egy-
részt a katholicizmust , másrészt a protes tant izmust 
(és pedig Lutherét ) «Dogmengeschichte»-jében. A rész-
letes történeti m u n k á t a dogmát lanság körü l azon-
ban egy előbbi művében , a «Didaché»-ről írt nagy 
k o m m e n t á r j á b a n végezte.1 

Miután a «Cél» j ó n a k látta itt ná lunk a m o d e r -
nizmust erről az oldaláról is bemutatni , kötelessé-
günk a magyar közönséget ezen állítás történeti érté-
kével megismertetni , hogy ne vegye egyszerűen 
készpénznek, h a n e m győződjék meg a dolog t u l a j -
donképen való állásáról. Ezt legcélszerűbben Harnack 
«Didaché»-ját muta tva be végezhetjük. 

Bövid tá jékoztatásképen előre kell bocsá tanunk, 
hogy a «Didaché» egyrészt a l egú jabban felfedezett 
(Bryennios 1883-ban hozta nyilvánosságra), másrészt 
az újszövetségi sz. i ra tokmel le t t m a legrégibbnek ismert 
apostolkor i i r a tunk (valószinűleg az I. század 70-es 
éveiből való2), tehát a legszorosabban vett ősegyházi 
t e rmék s min t i lyen a legilletékesebb arra, hogy a 
je len történeti kérdésben kalauzul szolgáljon. De 
természete, sőt egész alkata is praedest inál ja erre. 
Mégt. i. a többi f ö n n m a r a d t apostolkori művek, mint 
alkalmi levelek vagy vitairatok szűkebb keretben 
mozgnak, a «Didaché» (16 fejezetből álló) moral is-
I i turgikus-dogmat ikus- iur id ikus kódex, afféle Summa, 
melyet Harnack így ír körül : «Bövid vezérfonal a 
keresztények számára , mely szerint egész é le tmód-
j u k a t berendezniök kell. Ha jól szemügyre vesszük 
az irat a lapra jzá t és részleteit, nyilvánvaló, mikép a 
szerző egész törekvése oda irányult , hogy át tekint-
hető, könnyen felfogható s egyben könnyen meg je -
gyezhető m ó d o n állítsa össze a keresztény életet 
i rányí tó legfőbb szabályokat, 3idájnocxct xoö xopíou. 
Egész el járása bizonyít ja, hogy oly időben fogott az 
íráshoz, midőn az újszövetségi Kánon még nem 

1 Harnack: Die Lehre der zwölf Apostel. (Texte und 
Untersuchungen zur Gesch. der altchristl. Litteratur. Von O. 
Gebhardt und A. Harnack. Leipzig. 1884. II. Band.) 

2 Koráról egyik legszakszerűbb tanulmány : München, 
Die Lehre der zwölf Apostel, eine Schrift des ersten Jahr-
hunderts. Zeitschr. f. kath. Theologie. 1886. 640. 1. — A Didaché 
szövege: Funk, Patres Apostoliéi, Tübingae. 1901. I. Terje-
delme körülbelül akkora, mint sz. Pál a Galatákhoz írt leveléé. 
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létezett, sőt cum grano salis állíthatjuk, hogy ennek 
az iratnak egy egész újszövetségi Kánont kellett pó-
tolnia, vagyis azt a szolgálatot kellett teljesítenie, 
melyet a szerző idejében egy «új» irattól az ó-szö-
vetség mellett az egyház számára igényeltek. De az 
irat egyúttal nagybecsű kommentár is azokhoz az 
ősrégi tanúsítványokhoz, melyekkel a pogány-keresz-
tény hitközségek életéről, törekvéseiről, berendezke-
déséről abból az időből rendelkezünk.»1 

Az ilyen természetű irat fölfedezésének a tudo-
mány érdeklődését valóban a legfőbb fokban föl kel-
lett keltenie, de egyúttal a felekezeti érdekét is, mely, 
egyik úgy mint a másik, önigazolását a régi időben, 
az apostoli korban keresi. Ezt ugyan senkitől rossz 
néven venni nem lehet, azonban egy ilyen iratnál, 
mint a Didaché, egy dologtól óvakodni mindenkinek 
tudományos kötelessége, attól t. i., hogy csak azt lássa 
meg benne, a mi neki tetszik, ellenben azt, a mi 
abból előre konstruált elméletébe bele nem illik, 
egyszerűen láttatlanba vegye. Igy eljárnia senkinek 
sem szabad. A «Didachét» egészében s minden rész-
letében kell értékelni. Ez, gondolom, a tudomány-
ban a legelemibb követelmény. 

Ha ezt a követelményt szem előtt tartva, figyel-
mesen olvassuk Harnack nagyszabású kommentár-
ját s összehasonlítjuk magával a «Didachéval», nyom-
ban azt a vádat kell ellene emelnünk, hogy nem 
mint tudós, hanem mint elfogult felekezeti ember, 
mint elvtársa Seeberg nevezi, mint a lutheranizmus 
apologetája foglalkozik az irattal. Szándékát azon-
ban zseniálisan el tudja rejteni az olvasó előtt. 

Hogy a «Didaché» határozott, az Úr nevében 
szóló s a keresztény élet összes részleteire: tanra, 
erkölcsre, szervezetre kiterjedő előírásaival — a 
tekintélyi elvet képviselve — merőben ellenkezik a 
Luther által alapelvként hirdetett ú. n. evangéliumi 
szabadsággal, nevezetesen a hit igazságainak meg-
állapítására irányuló egyéni szabad vizsgálattal, te-
hát hogy elejétől végig a keresztény emberre nézve 
Lutheréval ellentétes világnézetet vall, Harnack egy-
szerűen elhallgatja. Átsiklik a gyónás (IV, 14, XIV, 1) 
az eucharistia mint áldozat (XIV), az eucharistia 
mint lelki eledel (IX, X) kérdésein; nem látja meg 
a többi között a böjtöt (VII, 1) s az evangéliumi 
tanácsokat (VI, 2), ezeket a protestantizmus által 
annyira keresztényellenesnek minősített pontokat ; 
nem látja meg pl. a szentségek ex opere operato 
való működését, tehát a megigazulásnak Luther 
egész felfogásával ellenkező tanát se. Sokat nem 
lát meg, a mit látnia kellene. 

Eltekintve azonban ezektől s más nagy fontos-
ságú, a katholicizmust a protestantizmustól elválasztó 
részletkérdésektől, melyeken tárgyalás közben átsur-
ran s fejtegetésükbe nem bocsátkozik, csak azt a 
bennünket most érdeklő állítását, illetőleg eljárását 

1 Harnack (Texte und Untersuchungen. II.) 32. 1. 

kívánom kiemelni, mellyel a különben általa annyira 
magasra taksált Didachénak értékét leszállítani s 
az őskeresztényeket — egyenesen a Didaché közlé-
sei ellenére — hamis világításba állítani iparkodik, 
t. i. csak azt az állítását s bizonyítási törekvését 
emelem ki, hogy a Didachénak nincs dogmatikai 
tartalma. 

S ezzel itt volnánk a «Cél» által említett mo-
dernista állításnál, a dogmátlan őskereszténységnél ; 
mert Loisy és társainak irataiba kész történeti meg-
állapítás gyanánt az ment át, a mit Harnack e helyütt 
fejteget a Didachéról, A milyen igaz tehát ez, olyan 
igaz a modernisták felfogása is a dogmátlan őskeresz-
ténységről. 

Itt pontosul tehát össze egész nyomozásunk, itt 
kapjuk a jelen alapvető kérdés történeti tisztázását: 
dogmátlan volt-e az őskereszténység? 

A helyzet pedig ez. 
Harnack kommentár ja egy nagy mesterkedés. 

A mint fejtegetése folyamán lényegbe vágó pontokat 
elhallgat, úgy másrészt Tertullián montanista tanát, 
a szentekből álló egyházat, a gyónás szükségének az 
iratban való ismételt hangoztatása dacára, becsúsz-
tatja a Didachéba. Ilyen eljárással természetesen 
teljesen hamis világításba helyezi az iratot. Azután 
pedig annak dacára, hogy kommentár jának a felét — 
mint nagyon hangsúlyozza — az Istentől küldött 
tanítók fejtegetésével tölti ki, mégis kivágja a nagy 
kártyát, hogy a Didachéban «dogmatikai tanításról 
nincsen szó.» Azaz hogy — úgymond — van, de 
hogy csak a kultuszról szóló részekbe beolvasztva. 
S hogy ez is nagyon kevés, össze-vissza 3—4 hit-
igazság csupán és hogy ez sincs kellő formában elő-
adva, mint az I—VI. fejezetekben az erkölcsi parancsok. 
«Es wird nicht (t. i. die Lehre) in schulmässiger Form 
mitgetheilt, wie die Sittengebote, sondern es wird 
in und aus dem Cultus der Gemeinde gelernt.»1 

Persze ebből még nem tárul föl előttünk mind-
járt egész horderejében Harnack nézete. Tovább 
olvasva azonban látjuk, hova céloz. Nem azt akarja 
mondani, hogy csak a «Didachéban» nincsenek föl-
jegyezve a dogmatikus tanok, hanem azt, hogy azért 
nincsenek följegyezve, mert nem voltak följegyez-
hetők, mert nem volt mit följegyezni. Ugyanis foly-
tatólag az összes első és második századbeli fön-
maradt iratokról is kiemeli, hogy bizony azokban is 
kevés az elméleti tan. «Ezekből az iratokból kitűnik — 
úgymond — hogy az őskeresztény hitközségekben 
az elméleti (hittani) oktatás csak nagyon jelentékte-
len (eine ganz geringe) lehetett (hát a D. XI—XV. 
leírt «apostolok, próféták és tanítók» mit csináltak ?), 
hogy csupán csak a monotheismusra, a Krisztus, 
mint megváltó, bevallására, a világvég reményére és 
a föltámadásra szorítkozott; ellenben hogy minden 
törekvésüket (aller Nachdruck) a keresztény erkölcsös-

1 Harnack (Texte und Untersuchungen. II.) 36. I. 
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ség egész széltében és mélyében való beoltására for-
dították. Nem a didaktiko-katechetikai kifejtések-
ben, hanem a kultuszi és himnuszi formákban (és 
néhány kevésbbé keresztény filozóf fejtegetésében) 
tétetett le az alap a későbbi Christologia számára».1 

Ebben a többi fönnmaradt iratban is tehát hogy 
csak négy igazsággal találkozunk s azokból is — 
mint látjuk — mintha csak egy, a Krisztusról szóló, 
volna keresztény. Mert szerinte, akkor csak az 
erkölcsi parancsok dívtak, modern példával szólva, 
bizonyára olyan Kármán Mór-féle erkölcstanítás dívott 
vallástanítás támogatása nélkül. Morál dogmák nélkül. 

Ki ne érezné, a ki ért a dologhoz, ennek az 
állításnak a súlyát? Nemde önként támad a gondo-
lat : honnan akkor a későbbi sok keresztény dog-
matikus t an? S hogy Harnack maga is kiváló súlyt 
,'ielyez erre a rendszerében alapvető gondolatára (ezen 
a nyíláson át gyarapíttatja meg majd idővel az 
eleinte tanban szegény őskereszténységet a görög szel-
lem eszméivel2), nyíltan megmondja : «Ha a máso-
dik században a legtöbb hitközségben az volt a 
helyzet, hogy iskolaszerű oktatás csak az erkölcsi 
parancsok tekintetében dívott, a dogmatikus elem 
pedig csak a kultuszbeli ténykedésekben nyert kifeje-
zést (der Bezeugung im Cultus überlassen wurde), ebből 
könnyen meg lehet érteni, kezdetben micsoda nehéz-
séget okozott a hitközségeknek a gnosztikus tanok-
kal szemben való védekezés s meg lehet érteni azt 
is, hogy csakhamar egy mesterséges tani hagyomány 
fölállításához kényszerültek menekülni (und dass man 
bald zur Aufstellung einer künstlichen Lehrtradition 
seine Zuflucht zu nehmen gezwungen war).3 

Vagyis : kevés lévén eleinte a keresztény dogma-
tikus tan, Harnack szerint a hitközségek a második 
században a gnosztikusok támadásaival szemben egy-
szerűen zavarba jöttek, a gnosztikus tanokkal szem-
ben nem tudván mit állítani; azért, hogy tanokkal 
szemben ők is tanokat állíthassanak, kénytelenek 
voltak a hamar jában kieszelt tani hagyományhoz 
folyamodni, nyíltan szólva : kénytelenek voltak vala-
honnan tanokat keríteni. 

így vélekedik Harnack s így állítja be a dog-
mátlan őskereszténységet az egyháztörténelembe. 

A ki azonban a második századból olvassa pél-
dául Jusztin dialógját Tryphon zsidóval, hogyan ma-
gyarázza neki az újszövetség tani különbségét az ószö-
vetségitől ; vagy a ki olvassa Irén «Adversus haereses» 
művét a gnosztikusokról, az csodálkozva hallja ezt a 
mondókát a keresztények állítólagos II. századi 
zavaráról tani szegénységük miatt. Harnack mégis 
merészen állítja s megnyitja a kaput, melyen meg-
indítja az ősi, dogmák nélküli kereszténység emberi 
fejlődését a dogmás katholicizmus felé. 

1 Harnack (Texte und Untersuch. II.) 34. 1. 
2 Harnack : Lehrb. der Dogmengeschichte. Leipzig, 1894. 

I. 315. 1. 
3 Harnack (Texte und Untersuch. II.) 37. 1. 

Ez ime a dogmátlan őskereszténység történeti 
bemutatása, ahogy Harnack kimesterkedte s a mo-
dernisták utána mond ják ; ennek a bemutatásnak 
azonban a «Didaché» nevében (hogy csak ennél 
maradjunk) határozottan ellene kell mondanunk. 

Dudek. 

Mit mond a modern biologia az örök életről? 
A theologusnak főfeladata egyik szemével figye-

lemmel kisérni a modern tudomány igazi vívmá-
nyait és a hit igazságait a tudomány igazságainak 
keretébe illesztve előadni, csak így fog egységes és 
biztos meggyőződés a miveltek lelkébe bevonulni. 
Sőt maguk a tlieologusok is nyernek az ilyfajta eljá-
rással, mert a tudomány világosságában jobban lát-
ják és értik a hit igazságait. 

Ezen állítás beigazolására csak egy példát 
hozok fel. 

Micsoda a keresztény, vagy örökélet ? Az élet 
isteni szakértője ezt a meghatározást adja ró la : «Ez 
az örök élet, hogy megismerjenek téged, egyedül 
igaz Istent, és a kit küldöttéi, Jézus Krisztust». 
(Ján. 9. 3.) 

Tessék e mondás értelméről pár percig elmél-
kedni. 

Még az ellen sincs kifogásom, ha valaki tudós 
kommentárt vesz a kezébe, hogy e krisztusi szót ala-
posan megértse s mégis azt tartom, hogy a modern 
biológia olyasmit is tud nekünk mondani, mit kom-
mentáraink nein mondanak meg nekünk. Próbáljuk 
meg e mondást a modern biológia keretébe helyezni. 

A modern tudomány a lényeket két nagy biro-
dalomba osztja : 1. az élők, 2. a holtak birodalmába. 

Alig képzelhetni nagyobb ellentétet, mint a milyen 
az élet és halál ellentéte. Az elemek rengeteg biro-
dalma a holtak országa. Ott van fizika, kémia, de 
nincs biologia. Ez az óriási birodalom cél nélkül 
szűkölködnék, ha nem volna életnek az alapja és 
hordozója: miként a háznak sincs értelme és célja, 
melynek nincs lakója. 

Az élők birodalma a növények országával kez-
dődik. A növény táplálkozik, a kívülről felvett táplá-
lékot átalakítja, nő, magot, utódot hoz. Ez a termé-
szeti élet, az életnek legalsóbb fokozata. A növényi 
organizmusban fizikai és kémiai folyamatok is van-
nak, de fölöttük ott van az életelv, mely uralkodik 
a fizikai és kémiai folyamatokon. Itt kezdődik a 
biológia. 

Az állatban is megvan a természeti élet, de 
ezenkívül az állatban van valami, mi nincs meg a 
növényben : az érzéki élet, a látás, hallás, ízlés, szag-
lás, érzés. Az állat magasabb életével szemben a 
növényi élet viszonylagos halál ; a növényre nézve 
nem létezik az érzéki élet, a mint a holt kőre nézve 
nem létezik a növény tenyészeti élete. 

Az érzéki élet az életnek második fokozata. 
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Az emberben megvan úgy a növény, mint az 
állat élete, de a tenyészeti és érzéki életen kivül ott 
van benne a szellemi élet : az ember gondolkodik, 
gondolkodva akar s mivel benne gondolat van, gon-
dolatát kifejezni is tudja, vagyis beszélni is tud. 

A tudás, az erkölcs, szóval a szellem birodalma 
zárt könyv az állatokra s növényekre nézve : a mint 
a holt kőre nézve nem létezik a szellem birodalma, 
épúgy nem létezik az almafára vagy a ma jomra 
nézve. 

De vájjon a szellemi élet, az életnek harmadik 
fokozata, a legmagasabb foka-e az életnek? 

A krisztusi biológia az életnek még egy fokoza-
tát ismeri, ez a kegyelmi vagy hitélet. Az isteni 
kegyelem új életelv, mely a tenyészeti, érzéki, szel-
lemi élettel rendelkező embert új teremtménnyé, 
Isten gyermekévé szüli. «Nova creatura», az újjá-
született ember, mond ja a krisztusi biológia. 

Rendszerint azt m o n d j á k : Krisztus erkölcsi meg-
újhodást hozott az emberiségnek. Ez tökéletesen igaz. 
Ámde Krisztus ennél többet tett. Egy Sokrales, egy 
Plátó, egy Epiklet is, annyira, a mennyire, jobbakká 
tette az embereket : Krisztus másokká és jobbakká 
teszi az embereket. 

Tegyünk egymás mellé egy emberi s egy ma jom 
ivadékot. Részesítsük mindkettőt egyforma ápolás-
ban. Az egyikből állat lesz, mely sohasem emelke-
dik túl az érzéki életen : a másikból gondolkodó s 
gondolkodva akaró ember lesz. Miért? Azért, mert 
az emberi ivadékban benne van az értelmes lélek, a 
magasabb életelv, mely hiányzik az állati csemetéből. 

A mily különbség van az állat és ember között : 
akkora különbség van az ember és az Isten gyer-
meke között. 

A különbség az életnek egy teljes fokozata. Az értel-
mes lélek a gondolkodás, a tudás tényezője: az Isten 
gyermekének újjászületett lelke egy magasabb meg-
ismerésnek, a hitnek tényezője. 

Szent János apostol örvendezve kiált fel első 
levele végén : Tudjuk, hogy az Isten fia eljött és 
értelmet adott nekünk, hogy megismerjük az igaz 
Istent és egyesüljünk az ő igaz fiával. Ez az igaz 
Isten és örök élet». (I. Ján. 5. 20.) «Es értelmet adott 
nekünk.» Észt adott n e k ü n k ? Az már megvolt az 
emberiségben. Krisztus ú j lelki érzéket, a hit érzé-
két ad ja híveinek, mellyel az Isten gyermeke az igaz-
ság bi rodalmának oly részét ismeri meg, mely rejtve 
van a puszta emberek esze előtt. 

A kegyelmi élet hitélet, vagyis hitből való élet, 
más szóval a legmagasabb igazságokból fakadó élet. 
A kegyelem nemcsak uj, magasabb élet, hanem egy-
ben örök élet: a kegyelemből lesz az örök világos-
ság, melyben a lélek szinről-szinre látja az Istent. 
Sokan örök pihenésnek, örök nyugalomnak képzelik 
az örök életet. Ez óriási tévedés. Nyugalom, mozdu-
latlanság nem élet. Igaz, hogy az Egyház ezt m o n d j a : 
Requiem aeternam dona eis Domine, de nyomban 

hozzá is teszi: et lux perpetua luceat eis. A nyuga-
lom csak a keret, a mentesség a zavaró bajoktól, 
az örök élet tartalma örök tevékenység. Az örök 
világosság örök megismerés eszköze. Ily örök életre 
az isteni kegyelem hiával levő lélek sohasem képes, 
a mint egy almafa nem képes az ember szellemi és 
erkölcsi életére. 

Mester és tanítvány egyformán hangsúlyozzák, 
hogy az igaz Istent megismerni nemcsak szellemi 
élet, hanem örök élet. Tudjuk-e a biológia alapján 
igazolni, hogy az igaz Istent megismerni valóban 
örök élet? 

Minden élő organizmus környezetre szorul ; a 
növénynek pl. a talaj, a víz, a levegő, a Nap fénye 
és melege a környezete. A növény addig él, mig 
tevékeny viszonyban van környezetével. Ha meg-
szakad a tevékeny viszony környezetével, az élet, 
feltételei halált hoznak r á : a Nap melege kiszárítja, 
a víz, a levegő elrodhasztja. 

Az élő organizmusnak tehát környezetre van 
szüksége. De mennél magasabbrendű az organizmus, 
annál tágabbnak és magasabbnak kell lennie a kör-
nyezetnek is. A madár , mely a fán fészkel, múlha-
tatlanul elpusztulna, ha túl nem léphetné a fa kör-
nyezetét. Az embernek már az egész világ a környe-
zete : ő viszonyba lép az elemekkel, növényekkel, 
állatokkal, éggel és földdel. A környezet megszorí-
tása rá nézve az élet megcsonkítása. Tehát mennél 
magasabb az élő organizmus, annál magasabb egy 
orgánum élete. 

Ebből következik azután, hogy a milyen a kör-
nyezet, olyan az organizmus élete: muló környezet 
muló élettel, örök környezet örök élettel jár . Nehogy 
a tudomány emberei gyanúba vegyenek minket, 
mintha mondva csinált biologiával dolgoznánk, hall-
gassuk meg egy olyan biológus szavát, kit a tudo-
mány emberei gyanakodás nélkül néznek. «Töké-
letes összeköttetés a környezettel tökéletes élet volna. 
Ha a környezetben csak oly változások történnének, 
melyekhez az organizmus a maga részéről alkal-
mazkodni tud s ha ez az alkalmazkodási képesség 
sohasem hagyná cserben az organizmust, akkor ez 
örök élet és örök megismerés volna.» Ezt mond ja 
Spencer Herbert, Principles of Biology 88. L. Drum-
mond, Das Naturgesetz in der Geisterwelt 192. 

Mikor Spencer így beszélt, távolról sem gondolt 
az örök életre. 0 csupán az élet természetére nézett 
s ebből állította fel ítéletét; ha mindenkor összhang 
volna az élő organizmus és a környezete között, 
akkor az organizmus mindig élne s ha az ember és 
környezete között volna meg az állandó összhang, 
akkor az ember örökké élne és örökké gondolkod-
nék. Ha a fül nincs összeköttetésben a hangok biro-
dalmával, a szem a fény világával, az ember csonka 
érzéki és szellemi életet él. Ha a gyomor nincs 
összeköttetésben a táplálékkal, a tüdő a levegővel, 
meghal az emberben a tenyészeti élet, a felsőbb 
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életfokozatok hordozója. A halál szakítás a környe-
zettel. 

Mi következik most már abból a élettani tétel-
ből, hogy a milyen a környezet, olyan az élet? Az 
első következmény, hogy az összes élő organizmusok, 
melyeknek az anyagi világ a környezetük, halandók. 
Miért? Egyszerűen azért, mert maga az anyagi kör-
nyezet is változó s muló. A változás és elmúlás a 
környezetben maga után vonja az élő organizmusok 
halálát. Az igazság birodalma azonban nem változik : 
kétszerkettő akkor is négy lesz, ha a Nap nem vilá-
gít többé az égen. Az az élő tehát, a melyik viszony-
ban van az igazság el nem muló birodalmával, maga 
is halhatatlan. 

Ámde a halhatatlanság még nem örök élet. 
A ki gondolkodik s gondolkodva akar, nagyon is 
boldogtalan teremtés lehet. Az örök élet pedig bol-
dogságot jelent. Örökké él, azaz mindig boldogul él 
az, ki tevékeny viszonyban van az igazság és élet forrá-
sával, magával az örök Istennel. Isten nem változik, 
ő valóban tökéletes környezet a lélek számára s 
örök boldog létet biztosít a léleknek, nemcsak örök 
létet, de örök boldogságot is. 

Hogyan? A lélek úgy van összeköttetésben az 
Istennel, hogy az Istent megismeri. Öntudatra ébredt 
ember, ki nem akar tudni az Istenről, nincs össze-
köttetésben az Istennel, nem bír képességgel az örök 
életre, csak a halhatatlanságra, mely örök kin is 
lehet számára. Ámde Isten oly nagy, oly fenséges, 
oly szép, hogy a lélek, ki megismeri az Istent, okve-
tetlenül alkalmazkodni kíván az Istenhez, ha ren-
detlen szeretete nem zavarja. De ez esetbeu nem is 
ismeri igazában az Istent. 

Az alkalmazkodás az Istenhez, a meghódolás 
Istennel szemben, az összhang Isten és ember között 
nem egyéb, mint szeretet s ez az igazi élet. Szeretni 
annyi, mint élni. Szeretni annyi, mint boldogul élni. 

Minden teremtett élet a fejlődés jegyében él: 
csirából nő az élő organizmus. 

A kegyelmi élet is a fejlődés jegyében áll: a 
a megkeresztelt gyermek újjászületett, magasabb 
életbe emelt ember, Isten gyermeke. Mikor öntudatra 
ébred, ismerni és szeretni kezdi az Istent. Ha helye-
sen fejlődik az Isten ismerete és szeretete, folyton 
gyarapodik. E közben a kötelékek a haladó ember 
s a muló környezet között folyton lazulnak. Él a 
világ javaival, de úgy mintha nem élne velők, szóval 
nem köti magát a világ javaihoz. Végül a halál 
megcsinálja a császármetszést: a lélek egészen sza-
baddá lesz. Mors ianua vitae az ő számára. S most 
következik a kegyelmi élet teljes kivirágzása. A lélek 
nem per speculum et aenigmate, nem tükörkép-
ben, hanem szinről-szinre látja az Istent. Istent látni 
a szabad lélekre nézve annyi, mint Istent szeretni s 
Istent szeretni annyi, mint boldogságban úszni. Figye-
lemre méltó itt az a biológiai tény, hogy a mi gyor-
san fejlődik, gyorsan be is fejezi életét. Vannak élő 

organizmusok, melyek pár óra alatt fejlődnek ki, 
de pár óra múlva el is pusztulnak. Az élők között 
az ember fejlődik leglassabban. Egy majom ivadék 
egy év alatt tökéletes majommá lesz, mikor az ember 
még bölcsőjét se hagyta el. Az ember, ki Isten gyer-
meke, csak a túlvilágban éri el tökéletes kifejlődését. 
Vájjon nem érthetőbb-e most az Úr szava: «Ez az 
örök élet, hogy megismerjenek téged, egyedül igaz 
Istent és a hit küldöttéi, Jézus Krisztust.» 

A biológia legfőbb törvénye, hogy élő csak élő-
ből származik. Ez áll az örök életre is. A kegyelem 
élete csakis az élő Istentől származhatik. S a kegye-
lem életének kifejlődése is tőle van. Szeretetet csak 
szeretet ébreszt. Szeretetre csakis Isten ébresztheti s 
nevelheti a lelket, ki maga a szeretet. De miért hang-
súlyozza az Úr annyira az egyedül igazi Istent? 
Azért, mert vannak hamis istenek is. Minden képze-
letbeli isten hamis isten. Az egyedül igaz Isten, az, 
ki valóban létezik, kinek Krisztus nevű fia van. Az 
igazi Krisztus pedig Krisztus az ő dogmáival, törvé-
nyeivel, tanácsaival, szentségeivel, áldozatával és Egy-
házával. Minden más isten, más hamis isten, min-
den más Krisztus hamis Krisztus. 

Ime egy konkrét példa a mélyebb látásra. Amit 
az Isten szava mond, ugyanazt mondja a természet 
szava, mely nem egyéb, mint Isten szavának a vissz-
hangja. A visszhang megóv minket az Isten szavának 
félreértésétől és rásegít minket arra, hogy az Isten 
szavát jobban értsük. Isten szava s a természet szava 
bátor kalauzok. A természetnek mélyebb megisme-
rése arra képesít minket, hogy a kegyelem országá-
ban is jobban lássunk, mert hisz a kegyelem országa 
nem egyéb, mint a természetnek folytatása fölfelé. 
S a mikor a modern tudás vívmányait így értékesít-
jük, egyben a műveltség összhangját is teremtjük meg 
lelkünkben. Hitem szerint ez az irány, melyben a 
modern theológiának haladnia kell. De a mélyebb 
látás nem cél, hanem eszköz, eszköz a szeretetre, 
mely az igazi, a teljes, a szép, a boldog élet. Minden 
haladás célja fokozni a képességet a szeretetre, mert 
ez az örök élet hatalma és mértéke. 

Minden élő teremtmény környezetre szorul. Az 
Isten gyermekében az élet telje van : az ő környezete 
az egész mindenség s maga a mindenség Ura. Az ész 
oda fordul az elemekhez s az ásványok beszélnek 
hozzá a maguk módja szerint. Az ész oda fordul a 
flóra kedves gyermekeihez s ők beszélnek hozzá a 
maguk nyelvén. Oda fordul az ég csillagaihoz s az 
atomokhoz, melyekből az égi testek épülnek. 

Az ész odafordul az Istenhez s Isten beszél hozzá 
a természet szócsöve út ján s hogy valahogy félre 
ne értse, beszél hozzá egészen emberi módon. Az 
istenség második személye leereszkedik az emberhez, 
maga is emberré lesz s ember módon szól hozzá. 
Krisztus a nagy és áilandó alkalom az Isten megis-
merésére. A ki hozzá fordul, él. A ki elfordul tőle, 
már meghalt. Önmaga ítéli magát halálra. Krisztus 
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azt m o n d j a : «Én vagyok az élet». S hűséges gyer-
meke szent Pállal feleli : Mihi vivere Christus est, mori 
autem lucrum. Krisztusban legyőzzük a halált. 

A ki Krisztussal szeretetben egvesül, legyőzte a 
halált. Nincs hatalom, mely a szerető lelket Krisztus-
tól elszakíthatná ; csak maga a lélek képes arra, hogy 
elszakadjon az élet forrásától. De csak addig, míg a 
rosszra való haj lam a lélek kísérője s kisértője. A földi 
próba után meghal az ember kisértője, a rosszra való 
haj lam, most m á r lehetetlen az elszakadás Krisztus-
tól. A Krisztust tevékenyen ismerő, vagyis szerető 
lélek örökké él. 

Krisztus azt m o n d j a : «Én vagyok az élet!» S a 
biológia visszhangozza : «Valóban Te vagy az élet !» 

Szuszai Antal. 

Hofbauer sz. faelemen Mária hitvalló élete 
főbb vonásaiban feltüntetve. <xx.) 

Bűnösök megtérése. 
Lássunk más két esetet, a melyek elsejében imád-

ságon kívül a papi hatalom fensőbbséges erejét 
is kellett az illető bűnös lelkét megszállva tartó 
gonosz lélekkel éreztetni. Ezt az esetet Rinn J.-t. 
atya, szentünk volt tanítványa, beszélte el hivatalos 
val lomásában a boldoggáavatás processzusa alkal-
mából. «Hofbauert egyszer, ügymond, egy igen elő-
kelő, de álfilozófiával hitetlenné lett ifjúhoz hivták 
meg, mert az illető halálán volt. Egész apostoli mó-
don egyenesen nekiment szentünk a lelkiüdvösség 
ügyének s az if jút felszólította, hogy mondja el vele 
az apostoli hitvallást. Eleinte berzenkedett a hitet-
len ifjú, s hellyel-közzel meg-megállt a hitvallásban. 
Ilyenkor szentelt vízzel hintette meg őt Hofbauer, 
buzdítólag s mintegy parancsolólag odaszólva hozzá : 
«Előre! Előre!1 Mihelyt az egész hitvallást így együt-
tesen elmondták, az iljú megszólalt: «Gyónni akarok». 
S fölvette az egyház szentségeit s igaz bűnbánattal , 
jámborul ment át az örökkévalóságba.»2 

A harmadik eset következőképen folyt le : Egyik 
napon Hofbauer atyát r imánkodva kérték, hogy egy 
halálos betegen segítsen, a ki semmikép sem akar a 
szentségekben részesülni. Ez egy előkelő férfiú volt, 

1 Mikor némelyek az Úr Jézusnak isteni, ördögűző ha-
talmát kétségbe vonták s azt állították, hogy ő tulajdonképen 
a sátán szolgálatában áll és így Belzebub (a sátán) hatalmá-
v?l űzte ki az illető néma megszálltból a gonosz lelket, 
Ő azt feleite, hogy ez képtelenség, mert a sátán bizonyára 
maga ellen nem dolgozik. Ha Ő kiűzi az ördögöt, onnan van, 
mert Neki hatalma van fölötte. Emberi felfogáshoz mért 
okfejtése az Urnák ez vala : «Mikor erős fegyveres (Eoxupó; 
xa9-ü)7iXia(iévo; = a sátán ; megmutatta, hogy erős, mikor az 
egész emberiséget az első kísértésnél játszva leterítette) 
őrzi tornácát, békében vannak, a miket bir. Ha pedig nálánál 
erősebb jővén, legyőzi őt, elveszi minden fegyverét, melyek-
ben bizott és elosztja ragadmányait». Sz. Lukács, 11; 21, 22. 

2 Summarium, a. 1873. 190. 1. 

a kiről aggódó édesanyja és felesége elmondták 
szentünknek, hogy már 20 év óta nem volt gyónni 
és áldozni s hogy m á r ma is elutasította magától a 
papi segítséget. Mikor Hofbauer atya a beteg szeme 
elé került, az nagy haragra lobbant s elkezdte őt 
gúnyolni és gyalázni s azt parancsolta, hogy távoz-
zék. Hofbauer atya azonban nem távozott s el kezdett 
hozzá nyugodtan beszélni : «Ha valaki, így szólt, útra 
indul, útiköltséget vesz magához. Ön messze-messze 
akar elutazni és vonakodik elfogadni az eszközöket, 
melyek szükségesek, hogy útja szerencsés legyen. 
Ezek az eszközök az egyház szentségei. Kérem önt, 
j á r jon el okosan !» Hiábavaló volt minden intés, a 
beteg csökönyösen elutasította magától szentünket. 
Ekkor Hofbauer atya úgy tett, mintha távozni akarna, 
de az ajtónál megállt és visszanézett a betegre. Ez 
pedig nagyot rivallt r á : «Mit akarsz még i t t? Hordd 
el magad és nekem hagyj békét!» Mire szentünk 
fensőbbséges erélyével ezt felelte: «Nem, most m á r 
nem megyek el. Önnek nemsokára vége lesz és én 
egyszer m á r szeretném látni, hogyan hal meg egy 
elkárhozott!» Ez hatott. A beteg megilletődött, lecsen-
desedett, sőt magához kérte szentünket és intelmeit 
szívesen fogadta. Töredelmes szívvel meggyónt és 
az Úristen szent békéjében mult ki. Haldoklása köz-
ben erősen szorongatta magához Hofbauer atya kezét, 
mellyel ez a feszületet neki csókra nyújtotta.1 

Sok-sok más eset között2 a negyedik nem 

1 Das erste Wort, das der Sterbende, als er ruhig 
wurde, zum Heiligen gesagt hatte, war : «Hochwürdiger Herr ! 
Können Sie mir alle Beleidigungen, die ich Ihnen antat, 
verzeihen? Der Heilige antwordete: «Es ist alles schon 
verziehen». Da bemerkte der Kranke : «Aber Gott wird mir 
meine Sünden nicht verzeihen». Und dabei vergosz er eine 
Menge Tränen. P. Hofbauer aber sprach: «Nur Einer ist gut, 
und das ist Gott ! Machen sie einen Akt der Reue über ihre 
Sünden, und es wird ihnen alles nachgelassen werden». Dann 
hörte er ihn Beichte. P. Hofbauer, fügt Sehwester Thaddäa 
ihrer Erzählung bei, hat uns diese Begebenheit selber erzählt, 
als einen augenscheinlichen Beweis einer ganz auszerordent-
lichen und unbegreiflichen Barmherzigkeit Gottes. Sum-
marumi, a 1873. 203. 1. 

3 Henriette főhercegnő udvartartásának protestáns tagjai 
közöl egy hivatalnok, a ki szentünkre azért bosszankodott, 
mert már többet az alkalmazottak közöl kath. hitre téri-
tett át, Hofbauer atyát egy alkalommal «vallásháborító» cimen 
durván megtámadta. Szentünk a támadót következő pár-
beszéddel térítette meg. Támadó : Abban a vallásban kell 
maradni, a melyben születtünk. Hofbauer atya : Kérem, hát 
akkor Martin Luther miért nem maradt és halt meg abban 
a vallásban, a melyben született? A támadót elhagyta a 
logika és áttért másra : Mi mindnyájan egy Atyának vagyunk 
a gyermekei, a ki mennyekben van, akármilyen vallást köves-
sünk különben. Hofhauer atya : Ha Isten az atyátok, hol van 
az anyátok ? Nekünk, katholikusoknak a szent római kath. 
egyház az anyánk. A támadó ismét kitérőleg : A szentek 
tisztelete a kalholikusok találmánya. Hofbauer atya : A bűnös 
embereknek nagyon jó, ha van köztük és Isten között köz-
benjáró. Hogyha magasállású embereknél azt hisszük, hogy 
szükséges a közbenjáró kérés, mi érdemetlen emberek annál 
inkább rászorulunk a közbenjárókra Istennél — Az illető 
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halálos ágyon történt. A bűnös önként jött gyónásra. 
Esete szintén igen tanulságos és sok tekintetben lelki 
épülésre szolgáló. 

Magát az esetet Kral tanú beszéli el a boldoggá-
avatás aktáiban.1 Elmondja, hogy az orsolyarendi 
apácák tej szállítónőj ének volt egy rakoncátlan fia. 
Franz Haetscher volt a neve. Nem birt vele senki. 
Anyjától megszökött és beállt katonának, de onnan 
is néhány év múlva megszökött és mint katona-
szökevény Párisba menekült. Ott meglehetős csen-
desen viselte magát (állítólag kémkedett), de mikor 
a szövetséges három hatalom Napoleon leverése után 
Párisba bevonult, attól való félelmében, hogy fölfedezik 
és leleplezik, titkosan visszatért — Bécsbe. Itt nap-
lopó módjára élt és anyjának nem mert szemei elé 
kerülni. Ekkor már 28 év körül járt . Egyik napon 
véletlenül betévedt az orsolyák templomába, a hol 
éppen Hofbauer atya prédikált, még pedig a rossz 
lelkiismeretről, mely a bűnöst üldözi. A csavargó 
ember szivén találva érezte magát s a prédikáció 
után azonnal jelentkezett Hofbauer atyánál szent 
gyónásra. Szentünk kezénél fogva jóságos tekintetet 
vetett a szemébe és így szólt hozzá: «Most még nem 
fogsz gyónni, hanem gyere velem !»2 És Hofbauer 
atya saját lakásába vezette őt és magánál tartotta 
néhány napig. Hány lelkiatya jő ilyen gondolatra?! 

Szentünk mindenkivel sajátságos, épen megfelelő, 
felületességtől ment, mélyre hatoló módon tudott bánni. 
Ezt a hirtelen bűnbánót is megfelelő lelki gyakorlatnak 
vetette alá, azt adván neki föladatául, hogy minden-
nap menjen a megostorozott Jézus szobrához. «Itt 
tanuld meg — úgymond — a leckédet!» így készí-
tette elő szentünk a bűnöst egyetemes gyónásra, a 
mely teljes sikerrel járt . S most már csak anyjának 
megbékitése volt hátra. Nagyon fájt a megtért fiúnak, 
hogy édesanyját látnia sem szabad. «Erről majd én 
fogok gondoskodni!» — volt Hofbauer atyának vá-
lasza. 

A szeretet, kivált a szent szeretet, találékony 
mindenkiben, ha megvan. Kortársai között senki sem, 
e körön kívül pedig kevés ember volt a szent sze-
retet kedveskedéseiben leleményesebb Hofbauer atyá-
nál. Kieszelte a módját most is, hogy az anyának 
kedvesen essék a találkozás fiával, a kit látni sem 
akart többé. Szentünk egyik napon reggelire hívta 
meg magához az egyszerű tejesasszonyt. A jó asszony 
nem tudta mire vélni ezt a kitüntetést. Eljött pon-
tosan a reggelire. Szokása szerint maga szentünk 
szolgált föl most is és társalgás közben az asszony 
fiaira terelte a beszélgetést. De az anya csak nem 
akart megemlékezni Ferenc fiáról. Ekkor szentünk 

nem menekülhetett szentünk fensőbbséges logikája elől. Nem 
sokára szintén megtért. Summarium, a. 1873. 134. 1. 

1 Summarium, a. 1873. 230. 
2 Hirtelen ember hirtelen jelentkezése, javulniakarás jele, 

de nem kész megtérés. Már hallottuk Zacharias Werner mon-
dását, hogy szentünk «a deszkán is átlát !» 

egyenesen tette föl a kérdést: «És Ferenccel hogy 
áll a dolog?» Az anya kedvetlenül feleié: «Ezt már 
bizonyosan régen fölakasztották!» Mosolyogva mondá 
erre Hofbauer atya, hogy az akasztófa nem megy 
ám olyan hamar ; hátha azóta már megtért. Az anya 
tagadólag rázta a fejét ; ő ezt a dolgot hihetetlennek 
tartotta. Ekkor szentünk kinyitotta a szomszédszoba 
ajtaját, Ferenc berohant és zokogva anyja lábai elé 
borult, a ki sokáig keserű szemrehányásokkal illette 
az egykor oly rakoncátlan fiút, míg Hofbauer atya 
közbe nem lépett: «No, most már elég — mondá 
mosolyogva — most m á r együtt költsétek el a reg-
gelit». Ime a példa aira, hogy szentünk mily mély-
séges mélyen átérezte lelkében és mily remekül tudta 
másokkal is megértetni az evangéliumnak azt a fenn-
séges oktatását, a mely szerint a mennyekben nagyobb 
öröm van egy megtérő bűnös, mint kilencvenkilenc 
igaz fölött.1 Mily öröme lehetett szentünknek, mikor 
a jelen esetben Istennek visszaadott egy tőle elpár-
tolt bűnöst, egy anyának visszaadta a fiát és egy 
fiúnak az édesanyját! 

Hány ilyen és hasonló megtérések mentek szen-
tünk lelkén és kezén át Bécsben, csak a minden-
tudó Isten tudja. Varsóban még számították a redem-
toristák a szent áldozások évi számát. Százezeren felülre 
emelkedett évenkint, a mint láttuk. Bécsben a Hof-
bauer atyától végzett szent föloldozások és szent 
áldoztatások száma ismeretlen, de sejteni lehet abból, 
hogy csak hittérítésekből esett majdnem minden hétre 
egy-egy. Lelkipásztorok, kik tudják, hogy hány ren-
des szent gyónásra, illetve szent áldozásra esik éven-
kint egy-egy hittérés, tudni fogják megközelítőleg 
kiszámítani azt a bőséges bő aratást, melyet Hof-
bauer atya Bécsben a mennyország számára végzett. 
De megjegyzendő, hogy szentünk nem csupán lelki 
halálba merült bűnösökkel foglalkozott mindig, hanem 
emberi testben élő angyalokat is gondozott számta-
lanul, vagyis: az ő gondozta lelki kertben — «floribus 
eius nec rosae, nec lilia desunt». Ven. Beda, Serm. 18. 
de Sanctis. 

Az imént említett Haetscher Ferenc 1814-ben 
belépett szentünk szerzetesrendjébe és abban 80 éves 
koráig, 1862. nov. 4-ig, lángoló buzgalommal műkö-
dött, megfordulva mint missionárius, még Ameriká-
ban is.2' Breznay Béla dr. 

1 «Mondom nektek (az Ur Jézus mondja) : hogy szint-
úgy (oly) öröm lesz mennyben egy megtérő bűnösön, mint 
kilencvenkilenc igazon, kiknek nincs szükségük bűnbánatra.» 
(Sz. Luk. 15, 7.) A bűnös iránt való nagyobb mennyei szere-
tet oka nagy szent Gergely tanítása szerint az, mert a bűnös 
jobban rászorul a jótevő szeretetre, mint az ártatlan lélek s 
az igaz ember. Innen származik az öröm nagysága a meg-
térő bűnösök fölött. 

2 Das Leben dieses liebenswürdigen Paters würde einen 
Folioband mit den interessantesten Einzelnheiten lullen, wäre 
man imstande, seine hinterlassenen Papiere zu entziffern. 
In alten Tagen aufgefordert und gedrängt, seine Erlebnisse 
niederzuschreiben, fertigte er einen dicken Band voll Auf-
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Szempontok ci mai pantheismus étiologiájához. 
(IV.) 

4. Az evolúció is, korunknak ez a hatalmas 
szelleme, könnyen rokonságba kerülhet a pantheis-
mussal. Mert milyen mozzanatokat ölel föl az evo-
lúció ? 

a ] Alaptétele, hogy egységes ősalapból, egy ős-
kaoszból fejlődött ki a szervetlen világ és ezen egynemű 
alapon azután a szerves világ föl az emberig. Tehát 
egynemű, egy valóság az, a mi végighúzódik az ala-
kulatoknak határ talan sokaságán, a tapasztalati min -
denségem Ez a monizmusnak is alapgondolata. Sok 
bölcselő, különösen fdozofáló természettudósok egy 
teljesen jogosulatlan általánosítással ezen léteinek 
természettudományos bizonyosságot és határozottsá-
got tulajdonítottak, mer t úgy gondolták, bog}' nem 
egyéb az, mint az anyag és energia állandóság nevén 
közizmert két exakt tétel (Häckel szubstancia-tör-
vénye). A világ, illetve a valóság e szerint lényeknek 
és folyamatoknak összessége, ezek pedig az egy és 
ál landó valónak kisebb-nagyobb halmazatai és ezen 
halmazatok cserélődései. Igaz, ez általános monista 
gondolat ; de ha az anyagot és energiát egy érzékfölötti 
ősvaló sajátos megnyilatkozásának, külső oldalának 
je lent jük ki, mindjár t ott vagyunk az ideális moniz-
musnál . A mennyiben material izmus és pantheizmus 
ellentétesen állnak szemben egymással, áll r á j u k : 
les éxtrémes se touchent. 

b) Az evolúció alapgondolatában könnyen elmo-
sódnak a fajok és egyedek határai. A fajok észre-
vétlenül egymásba olvadnak át, az egvedek csak az 
egységes ősvalónak korlátolt tartalmú, véletlenül 
összeállott halmazai , úgy hogy az igazi valóságok 
nem ezen egyedek, hanem az ősvaló, melynek egy-
egy kis kikanyarított része alkotja az egyedeket. Ezen 
nézőszög alatt a személyiség is úgy tűnik föl, mint 
bizonyos lelkiállapotoknak, ismeréseknek, emlékezé-
seknek, figyeléseknek, indulatoknak, akarásoknak stb. 
összlete, tehát tar ta lmában korlátolt és egyedi létében 
illuzórius. Az igazi valóságok a lelkiállapotok, ezek 
pedig nem egyedek, nem szubstanciák. 

A személyiség nem létező konkrét való, hanem 
korlátolt számú és tar talmú állapotok önkényes, 
illetve véletlenül összekerült foglalata. A személyiség 
ennélfogva nem oly fogalom, melyet át lehetne vinni 
az igazi valóra, az abszolút őslényre. íme így vetette 
meg lábát a pantheismus logikai főérve a korlátlan 
és föltétlen evolúcióban. Persze ig"n érdekes, hogy 
ugyanaz a hullám, mely hordozza a személyiségnek, 
mint konkrét létező egységnek, azaz mint szubstan-
ciának a tagadását, az emberi személyt, helyesebben 

Zeichnungen. Doch aus der unleserlichen Schrift ist nur zu 
erkennen, dasz darin eine babylonische Sprachverwirrung 
herrscht. Er schrieb deutsch, lateinisch, italienisch, fran-
zösisch, englisch, spanisch, türkisch, bulgarisch im buntesten 
Durcheinander, wie es ihm gerade in die Feder kam. Mader, 
408. 1. 

az egyéniséget eszményül állítja az ember elé s az 
önnevelésnek, a kul túrának, a pedagógiának és mű-
vészetnek cél jául ; és egy lélegzetvételre gáncsolja a 
pozitív kereszténységet személyes Istenvallása miatt 
s szemére lobbantja, hogy a személyiség kultuszát 
elhanyagolta. Nem mondom, hogy ez kétszinűség, de 
mindenesetre következetesség-hiány. Csak mellesleg 
jegyezzük meg", hogy az evolúció a maga korlátlan 
a lakjában kedvez ugyan a pantheismusnak, de alap-
gondolata megfér a monotheizmusnak különösen 
azon tudományos kidolgozásával, melyben szent 
Tamás és iskolája részesítette. 

c) Az evolúció a fönnálló világ magyarázatát igéri. 
Magyarázása abban áll, hogy az adott jelenségeket 
előzőkre, az összetetteket egyszerűkre vezeti vissza. 
Ezen magyarázó eljárással a tapasztalati igazolható-
ságnak határai közt marad és így kezére j á r az em-
pirista ha j lamnak, melyet az imént érintettünk. Ért-
hető tehát, hogy az evolúciós fölfogás, mert tényleg 
szolgál valamilyen magyarázattal, követőjét megnyug-
tatja, magyarázó ösztönét kielégíti és nem sürgeti 
annak a megvizsgálására, váj jon az evolúció ele-
gendő okát adja-e a je lenségeknek? A ki nagy erő-
vel veti magát egy könyv okainak megállapításában 
a könyv anyagának, a papírnak, a nyomdafestéknek, 
a szedőknek és nyomdának kutatására, könnyen bele-
ringatja magát abba a hiedelembe, hogy a könyvnek 
más okát nem is kell keresni, legfölebb exegétát, ki 
a könyv értelmét föltárja az avatatlanak előtt. így 
akárhany elme az evolúciós magyarázattal egy téren, 
pl. a szerves valók terén oly behatóan foglalkozik, 
sikerei következtéban annyira igézete alá kerül, hogy 
beéri a jelen állapotoknak előzőknől, összetetteknek 
egyszerűekből való magyarázásával s eszébe sem jut, 
vagy legalább henye dolognak tart ja kutatni az egy-
szerűeknek és előzőknek okát és értelmét, és magá-
ból az összetettségből eredő új szempontoknak, ne-
vezetesen a nomologiai és teleologiai szempontoknak 
okait. Az evolúciós gondolat tehát ezen fo rmában 
nem lép ki a világból annak magyarázása végett, 
hanem azt a látszatot kelti, min tha képes volna a 
világot sajátmagából magyarázni. így fakad az evo-
lúcionizmus tövén a pantheista világmagyarázás első 
logikai posztulátuma, melyet Strausz állított fö l : a 
világot sajátmagából kell magyarázni. 

III. 

A vallási és erkölcsi élet szempontjából a követ-
kező mozzanatok kerülhetnek okozati összefüggésbe 
a pantheismussal. 

Elég könnyen megállapítható tény, hogy a XVIII. 
század során és a XIX. folyamán annak m a j d n e m a 
végéig a vallási indítékok hatása általában gyöngült. 
Úgy értsük ezt, hogy azóta a vallási indítékok nem 
hatnak oly közvetlenséggel és erővel, legalább nem 
annyi emberre, mint azelőtt. Több ember vonja ki 
magát az intenzivebb vallási befolyásolás alól, vagy 



28. szárn. RELIGIO 633 

fojtja magába a vallási szükségletet; a kik pedig 
helyt adnak neki, rendesen nem teszik meg legfelső 
irányadó és életalakító szempontnak ; a vallásosságnak 
rendesen meg kell alkudnia más lélektani erőkkel, 
melyekkel szemben gyakran a rövidebbet huzza. 

Ebből a ténymegállapításból természetesen nem 
szabad fölületes elmével azt a szociáldemokrata követ-
keztetést vonni, hogy közeledőben van a vallás al-
konya. A ki közelebb férkőzött a vallásosság forrá-
saihoz, tudja, hogy azok az emberi lélek legmélyén 
fakadnak és időre visszafojthatok, vagy igazabban 
szólva, más irányba terelhetők, de semmi módon ki 
nem apaszthatok. Ha ma a vallásosság erejét jelző 
vonal hullámvölgybe került, ennek időleges, kortör-
téneti okai vannak ; nevezetesen a visszahatás a XVI. 
és XVII. század sokban nem természetes, nem egész-
séges vallási megnyilatkozásaival szemben, főként 
pedig az az elkülsőségesedés és szellemi elzsibbadás, 
mely a technikai kultúra azelőtt nem látott váratlan 
föllendülésével és elterjedésével járt. 

Már most kétségtelen, hog}' az elvizenyősödött 
vallási élet és szükséglet, mint az ma sok lélekben, 
különösen észbeli hipertrofiában szenvedő lelkeknél 
tengődik, könnyen kielégíthető azzal az álvallásos-
sággal, melynek számára a pantheismus is hágy 
helyet. A pantheista vallásbölcselők a vallási élet 
meghatározását és ennélfogva a vallási igényeket 
meglehetősen lefokozzák. Paulsen arra tanít, hogy a 
vallásosság a kedélynek (Gemiit) dolga és két moz-
zanatban fejti ki mivoltát: Az egyik az alázat, vagyis 
az az érzés, mely belopózik az emberbe, mikor szem-
ben találja magát a térben korlátlan és időben határ-
talan mindenséggel. A másik egy bizalom ; az a min-
denség, mely elnyom, melyben csak egy pont vagyok, 
mégis minden jónak foglalata és nagyban s egészben 
olyan, hogy lehet benne emberhez méltó életet élni. 
Paulsen ismételten megnyugtat, hogy ez a bizalom, 
vagyis meggyőződés nem tudományos belátás dolga. 
A hit «gyakorlati bizakodás, mely nem tudáson és 
megismerésen múlik, hanem reményen és akaráson».1 

így bizik az anya züllött fiában elméleti okok nélkül, 
sőt azok ellenére, így a buzgó honfi hazája jövőjében. 

Nyilvánvaló, hogy ez a vallásosság nem juthat 
semmiképen ellenkezésbe a pantheizmussal, sőt egy-
általán semmiféle elméleti, tudományos világnézettel. 
Hisz minden tudományos fölfogás, még az is, mely 
kijár a metafizikai tételeknek, ész dolga ; a vallás pedig 
a szív ügye. Sőt ha a vallásosság kimerül abban a 
lágymeleg érzelgősségben és gerinctelen bizakodásban, 
melyben Paulsen és vele annyi mai valláspszicholo-
gus látja a vallás lényegét, az legalkalmasabb táplá-
lékát épen a pantheismusból meríti, hol még sem 
anyag minden, de zavartalan egységbe összeolvad 
eszmény és valóság, erkölcs s bűn, szabad elhatározó 
képesség és kényszerűség, halhatatlanság és megszűnés. 

1 Einleitung 269. lap. 

Vallás és tudomány, hit és tudás ezen az állás-
ponton teljesen függetlenek egymástól és így eleve 
ki van zárva, hogy vallás és tudomány valaha össze-
ütközésbe kerüljenek. A hit és tudomány viszonya 
egyszer s mindenkorra gyökeresen meg van oldva : 
egymáshoz semmi közük, tehát lehetetlenek azok a 
kínos konfliktusok, melyekbe a hivő tudós olykor 
kerülhet, ha tudományos kutatása sem vág össze 
vallási hitével. Ez ugyan álmegoldás, sem az egyé-
nek, sem az irányzatok nem fogadják el, hanem ép 
úgy, mint hajdan, vallási és tudományos tételek és 
meggyőződések küzdenek egymással. De azért maga 
a megoldás sok bölcselőnek és a szélsőbali llieoló-
gusnak megnyeri tetszését. Itt kell tehát keresnünk 
egyik rugóját a pantheismus sikereinek: kompro-
misszum jött itt létre vallás és tudomány közt, mely-
ben mindkettő kompromittálva van ugyan, de a 
pantheizmus — részben a protestáns theiznius is — 
sietett bejelenteni csatlakozását. Katholikus elmék-
nek hasonló törekvéseit a katholikus egyház mindig 
visszautasította, legutóbb is a «Lamentabili» dekré-
tumban elitélt s modernizmus neve alatt szereplő 
tanításokban. 

A tudományos téren elterjedt szubjektivizmus, 
mely mindenekelőtt ismeretelméleti anthropomor-
fizmusban nyilatkozik meg, a vallási téren is meg-
kívánja a maga jogait és e követeléseiben hű támo-
gatóra talál a pantheizmusban, illetve abban a föl-
fogásban, mely a vallási hitet és az elméleti tudást 
teljesen elkülöníti. Az öntudatlan és magabirás nél-
kül való egyminden nem törődhetik azzal, hogy 
mint gondolkodnak felőle és miként tisztelik azon 
részei, melyeket embereknek nevezünk. A vallás itt 
magánügy abban az értelemben, hogy mindenki tel-
jesen egyéni tetszését követheti vallási meggyőződé-
sében és nevezetesen szakíthat a hódolatot és ennél-
fogva alázatot követelő dogmákkal. Erről az oldal-
ról is a pantheizmus csak tapsra tarthat számot egy 
reneszánszeszményekkel eltöltött kor embereinél. 

Hozzájárul, hogy a pantheista bölcselők leg-
többször, lia nem is tudatosan, de érdemileg mégis 
magukévá teszik a hitehagyó Julianus módszerét. 
Kisajátítják a keresztény Isten-fogalom kiválóságait 
és ezeket a következetesség rovására is átviszik a 
pantheista istenre. Amióta a kereszténység tanít, 
nincs az a nyugati gondolkodó, ki ne állana hatása 
alatt és ki számos pontban ne követné, még ha küzd 
is ellene. Különösen a keresztény erkölcsi eszmény 
felsőbbsége igézi meg a szellemeket, és a kik az etikai 
elméléseken túl a metafizikába is átmennek, ezen 
tisztultabb erkölcsi szempontokat beleviszik az Isten 
fogalmába is. Ezt nyomról-nyomra meg lehet m u -
tatni a pantheistákon is, kezdve az ószövetség emlő-
jén nőtt Spinozától a hivő protestáns körben nevel-
kedett Paulsen-ig, vagy a volt kapucinus Spicker-ig. 

A legtöbb spekulativ pantheista ilyenformán nem 
nyer módot arra, hog}' a pantheizmust hozzámerje 
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gyümölcseihez. A keresztény kultúrterületen nem 
lehet rámuta tn i korokra vagy nemzedékekre, melyek 
pantheismuson nőttek volna nagyra és tudnák annak 
gyümölcseit mutatni ; a pantheista bölcselők pedig 
sajátmagukon csak jót tudnak megállapítani, hisz 
egyénileg jobbára tiszteletreméltó emberek ; és így 
ha j landók a pantheismusnak tulajdonítani, vagy leg-
alább tőle nem idegennek tartani, a mi ő bennök és 
őseikben évszázados keresztény önfegyelmezésének 
és a még mindig keresztény mil ieunak hatása. Ezért 
j obbá ra nem hozzáférhetők a monotheista gondol-
godók azon fejtegetéseinek, melyek megmutat ják, 
hogy a pantheizmus következetes alkalmazása lehe-
tetlenné teszi az erkölcsi kötelességet és felelősséget 
s kitépi az áldozatos szeretetnek és önfékezésnek 
gyökereit, vagyis aláássa az erkölcsnek alapjait. 

A mai történeti helyzetben adott és azért kor-
történetileg kötött logikai és érzelmi irányzatok s 
örvénylések így vonják a mai embert, a spekulativ 
elmét is, pantheizmus felé. Ha pedig egyszer be-
sodorták, falként köréje tornyosulnak s elállják a 
szabad kilátást és mozgást. 

* 

Vájjon az itt megjelölt szempontok megmagya-
rázzák-e maradék nélkül azt a jelenséget, hogy az 
ideális monizmus a XIX. század metafizikai tevé-
kenységének legtekintélyesebb alkotása, mely hagya-
tékul a XX-ikra maradt és úgy látszik, lelkes örö-
kösök kezében gyarapodásnak indul. Aligha. 

A pantheismusnak vannak súlyos logikai érvei 
is, amint a monotheizmusban vannak súlyos logikai 
nehézségek. Nevezetesen ott van a metafizikai világ-
nézet nagy próbaköve, a theodiké, a rossznak kér-
dése, mely még sok nyílt próblémát szegez neki 
annak, ki könnyen nyugovóra akarna térni a mono-
theizmus párná ján . 

De annyit szabad következtetni az előző elmé-
lésből, hogy a pantheismus mai magas árfolyamát 
nem épen csekély részben oly okoknak köszönheti, 
a melyek kívül esnek a logikai, azaz szigorúan tudo-
mányos igények és szempontok körén. Tehát a pan-
theismus követőinek száma és akár értelmi kiváló-
sága is, a mellette leadott szavazatoknak mennyisége 
és minősége még senkit sem jogosít föl arra a kö-
vetkeztetésre, hogy a pantheismus részén van az 
igazság, mert hát azon a részen van a consensus 
vagy legalább a sententia communior ; sőt még azt 
sem, hogy elméleti világkép szerkesztésére a lkalma-
sabb, mint a monotheizmus. Igaz, a siker nagy hata-
lom, különösen egy impresszionista k o r b a n ; a győ-
zelmes előnyomulóhoz sokan és lelkesen csatlakoz-
nak. De az igazságkeresők, a «generatio quarent ium 
Deum» nem nyughatik meg egy statusquo-ban csak 
azért, mert sokan megnyugosznak benne. O magáévá 
teszi szent Pál fölhívását; mindent megvizsgál, hogy 
azután elfogadja azt, a mi a próbát kiállja. E vizs-

gálatában pedig kirekeszt minden szempontot, mely 
az igazság tiszta látását elhomályosí thatná: nem 
engedi magát megtéveszteni a napi kereslettől, fölül-
emelkedik történeti megkötöttségen, fölül azon érzelmi 
indítékokon is, melyek eleve a pantheismus felé 
billenthetnék, és nem nézi, mi reá nézve a köny-
nyebb, vagy kényelmesebb, hanem mi elégíti ki az 
igazság, a teljes elméleti és gyakorlati vagyis életadó 
igazság követeléseit. 

A ki ilyen lelkülettel indul ú tnak tudományos 
istenismeretet keresni, annak iránytűjét nem térít-
heti eleve maga felé a mai pantheismus, ha mind-
jár t a tömeg nagyságával és a siker intenzitásával 
hat is reá. 

Schütz Antal dr. 

A francia földről. (Vu.) 
Záró szó. 

Összegezzük röviden az eddigi cikkekben kifej-
tetteket. 

Franciaországban határozottan egyházellenes 
tényezők tart ják a kezükben a politikai s közéleti 
hatalmat. Ezeknek és más, vallásos szempontból 
negativ i rányoknak sikerült az intelligencia nagy 
részét és a nép még nagyobb hányadát a vallástól 
elterelni. Azok életéből a vallást úgyszólván teljesen 
kiküszöbölni. Sőt iránta sokszor a határozott ellen-
séges indulatig fokozódó idegenkedést támasztani. 

A katholikusoknak sikerült az intelligencia arány-
lag nem csekély töredékét az egyház iránti ragasz-
kodásban megerősíteni. Mi első sorban a szerzetes-
rendek érdeme, főkép az iskola révén. De ezt az egy-
házához hű intelligenciát nem sikerült az ország sor-
sára igazán súllyal biró (politikai) tényezővé tenni. 
Sőt az egyház sorsa nagyon is hozzá lőn láncolva 
egyes határozottan népszerűtlen politikai irányokhoz 
(royalizmus, stb.). A nép széles rétegeire azonban, 
egyes vidékektől eltekintve, úgyszólván semmi befo-
lyást sem sikerült a klérusnak gyakorolni. Minek 
oka nem utolsó helyen a papság kellő szociális 
működésének elmulasztása, sőt az attól való ma jd -
nem elvi idegenkedés. Akik e hibát belátták, azok-
nak viszont nem mindig sikerült a másik szélsőség-
től távol tartani magukat. Ezért küzködik a francia 
egyház manapság a «religio depopulata» szomorú 
jegyében. Ez fősebe a legtöbb más országgal szem-
ben. És ha pesszimisták volnánk, ha nem látnók a 
katholikus élet annyiféle vigasztaló lüktetését, ha nem 
bíznánk abban, hogy az egyház a je lenkor talán már 
dekadens kultur fajainak nagy hányadára a jövőben 
is fog éltető megtermékenyítéssel hatni, azt mondha t -
nók, hogy, mint sok más világtörténelmi mozzanatban, 
a «religio depopulata» tekintetében is Franciaország 
az első, az úttörő s jelzi az utat, melyre majdan utána 

rálépnek fokról-fokra a föbbi országok is. 
* 
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Azonban, mint minden történelmi tünemény, a 
f rancia egyház helyzete is sokösszetételű, komplex. 
Bajos i lyenkor megállapítani, hogy ez a diagnózis, 
tehát ez meg az az orvosság, a mi aztán mindent 
rendbe hoz. Ily szövevényes, bonyolult kérdésekben 
rövidlátás volna az ily egyoldalú egyszerűsíteni-aka-
rás. Sok oly jelenség és tényező lehet, mi kutatás 
közben elkerülte figyelmünket. Talán oly tényezők is, 
melyek oknyomozó böngészése nélkül pedig a f ran-
cia egyház helyzetéről még nem teljes a kép. Legfel-
j ebb egyes markánsabb mozaikrészletekből alkotható 
kontúrok. 

Hiszen néhány rövidesen megírt cikk keretén 
belül csak nagyon keveset nyuj thatunk. Ezért is e sorok 
írója korántsem hiszi, hogy eme cikkeiben világos 
teljes képét nyújtotta a f rancia egyháznak. Csak néhány 
reminiszcencia akart az lenni a «francia földről». 

Abból a célból, hogy mégis lehetőleg világos 
képet nyer jünk a francia egyházi állapotokról, mellőz-
hetet lennek látszott francia testvéreink néhány takti-
kai és egyéb fogyatkozását és gyengéjét is fölemlí-
teni. Elkerülhetet lennek látszott néhány h ibá jukra 
is fölhívni a figyelmet, melyek annál veszélyesebbek, 
minél ha ta lmasabb és minél ádázabb az ellenfél. 

De azt hiszem, e hibáiknak legradikálisabb 
kri t ikáját maguk francia testvéreink kezdik gyako-
rolni legújabban. Francia testvéreink, első sorban a 
papok u. i. : mind inkább kezdenek kilépni kevéssé 
gyakorlatias elzárkózottságukból s passzivitásukból, 
mind inkább a nép (szociális, stb.) szükségleteivel 
törődve érvényesítik a sacerdot ium Christi et Eccle-
siae örök feladatait. Ez mintha minden elméleti 
birálgatásnál gyökeresebb kri t ikája volna előbbi 
mulasztásaiknak. A tetterő eme ébredésére, vagy 
m o n d j u k ki őszintén, erre az életrevalóságra ked-
vező lökést adott a pár éve bekövetkezett «sépa-
ration» : az egyháznak és á l lamnak egymástól való 
elválasztása. Ezzel semmikép sem akar juk tagadni 
a f rancia «séparation» jogtalan voltát és sokban 
szomorú következményét. De itt is lát juk beigazolva 
minden egyházüldözés idők szerint külső formáiban 
változó, de lényegében változatlan re f ra in jé t : sanguis 
m a r t y r u m semen christ ianorum.1 

Pfeiffer Miklós. 

L ' z j B é c s . Az ezidei püspöki értekezlet határozataiból 
köztudomásra jutottak a következő intézkedések. A ná-
lünk synodalis vagyis zsinati vizsgálatoknak nevezett 

Í'Üjúr. examenek ezentúl két részletben fognak megtartatni. 
Egyik részlet a dogmatikai szak, a másik részletet a 
morális, pasztorális és egyházjog alkotják. A kettőt egy 

1 Jó ezeket tudni, hogy mások is okulhassanak. Ugyan-
azok az okok rendesen ugyanazon eredményekkel járnak 
mindenütt. A szerzőt közleményeiért külön köszönet illeti meg. 

Szerk. 

év leforgása alatt kell letenni, de úgyis lehet beosztani, 
hogy a két vizsgálat két polgári év folyásába essék. 
Ezzel az intézkedéssel az osztrák püspöki kar ő szent-
sége a pápa ama határozatának igyekszik eleget tenni, 
mely a papság tudományos képzettségének mélyítését 
célozza. 

Az osztrák püspöki kar ugyan e célból és más 
körülményekre való tekintetben, az ú. n. pasztorális 
konferenciák (nálunk az esperes-kerületi gyűlésekkel 
esnek egybe) tartására nézve is reformokat szándékozik 
behozni. 

Nagy jelentőségüeknek tekintendők a püspöki érte-
kezletnek ama határozatai, melyek a gyermekek áldo-
zására vonatkozó pápai decretum foganatosítását céloz-
zák. Pontokba foglalva ezek a püspöki határozatok a 
következők : 

1. Katholikus szülőknek ezentúl szabad lesz gyer-
meküket korábban, mint eddig történt, szent áldozáshoz 
bocsátani, föltéve, hogy a családi nevelés megfelelően 
vallásos, vagyis a gyermekek már magában a családi 
életben korán kellő oktatást nyernek a szentáldo-
zásról. 

2. A mi az iskolásgyermekeknek rendes szentáldo-
zásail illeti, a püspöki kar elhatározta, hogy az eddigi 
életkorról két év alatt a kilencedik évkorig kell le-
szállni. Ezentúl tehát a befejezett nyolcadik év lesz a 
normális határidő. 

A mi a Borromaeus-enciklika ügyét illeti, az osztrák 
püspöki kar értekezlete levelet intézett a kultusz-
miniszterhez s ebben a levélben megnyugvással (mit 
Befriedigung) vette tudomásul a minisztérium ama nyi-
latkozatát, hogy ő (a minisztérium) el van tökélve oda 
hatni, hogy a vallási béke sértetlen maradjon. A püs-
pöki átirat rámutat több esetre, a melyekben az ú. n. 
«Los von Rom»-féle agitáció emberei durva sértéseket 
követtek el a vallási béke ellen, a nélkül, hogy az 
állami hatalom közegei a legcsekélyebb jelét adták 
volna nemtetszésüknek. Reméli a püspöki kar, hogy 
ilyen esetekben jövöre az állami hatalom közegeinek 
eljárása más leszen. 

* 

B e u r o n . A német császár ujabb nyilatkozata a 
vallásosság szükségességéről. Königsberg után Marien-
berg, ezután Berlin, Berlin után Beuron következik 
azok között a helyek között, a hol II. Vilmos császár 
hatalmas nyilatkozatokat tett a vallásosság szükségessé-
géről. Königsbergben s a következő helyen a mellett a 
dogmatikai elv mellett foglalt állást, a mely szerint az 
állami hatalom Istentől származik. Berlinben dr. Leinz 
katonai plébánoshoz intézett nyilatkozatában, «Ich 
wünsche, dasz Meine (sic, nagy betűvel irják a német 
lapok) Soldaten täglich das Vaterunser beten», fenséges 
keresztény ethikai oktatást adott a vitéz német hadse-
regnek s ezen az uton az egész német népnek. Beuron-
ban az egyház és állam közti viszonyról hozta emléke-
zetébe az államférfiaknak azt az Istentől felállított jog-
szabályt, hogy állam és egyház egymás támogatására 
vannak utalva. 

Emlékezet okáért szórói-szóra idézzük a császár 
beuroni beszédét. Talán mondani sem kell, hogy Beu-
ron világhírű reformált bencés apátság. Miután az ott 
látogatóban megjelent császárt Ildephons Schober fő-
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apát lelkes szavakban üdvözölte, a császár következő 
beszédben válaszolt : 

«Tisztelt Főapát Úr ! Legszivélyesebben mondok 
önnek köszönetet azért a barátságos szózatért, mellyel 
engem itt fogadni szives volt és nagyon örülök annak, 
hogy a kongregációnál egyszer már látogatást is tehe-
tek és önnek legőszintébb jóakaratomról tehetek nyi-
latkozatot. Kormányzásom elejétől fogva kiváló örömemre 
szolgált, lia a bencések törekvéseit valamiben támogat-
hattam, mert én azt vettem észre, hogy önök mindenütt, 
a hol csak működtek, nem csupán arra törekedtek, 
hogy a vallási fentartsák és erősítsék, hanem önök 
mint a művelődés munkásai (Kulturträger) az egyházi 
zene s általában a művészet és tudomány, de egyéb téren 
is mindenkor kitüntették magukat, — a mely munkát 
nem lehet eléggé megbecsülni. A mit önöktől én várok, 
az, hogy járjanak őseik nyomdokain a munkában, 
engem pedig támogassanak törekvéseimben, melyek arra 
irányulnak, hogy a népnek a vallást megtartsam. Ez 
annál nyomósabb feladat, mert a XX. század oly gon-
dolatokai bocsátott szabad pórázra, a melyeket csak a 
vallás segítségével és csak az ég támogatásával lehet 
sikeresen leküzdeni. Ez az én erős meggyőződésem. Az 
a korona, melyet én viselek, ebben a dologban sikert 
csak akkor biztosíthat, hogyha az Úr szavára és szemé-
lyiségére támaszkodik. Ennek jelképeül adtam ennek a 
templomnak alapítványban a feszületet, hogy ezzel, a 
mint levelemben mondtam, kinyilvánítsam, hogy a 
keresztény fejedelmek csak az Úr értelmében kormányoz-
hatnak és hogy nekik (a keresztény fejedelmeknek) 
segíteni kell a vallásos érzést, mely a germánokkal 
velők született, megerősíteni és az oltár és trón iránt 
való tiszteletet gyarapítani. Ez a kettő (oltár és trón) 
együvé tartozik és őket egymástól nem szabad elszakítani. 
Azért pártolom teljes szivemből az önök törekvéseit. 
A mint eddig, úgy ezentúl is hajlandóságomra és oltal-
mamra biztosan számíthatnak.» 

* 

F u l d a . Boldog püspöki kar ! — Melyik ? A német. 
Az, mely Fuldában, szent Bonifác, Németország apos-
tolának sírjánál szokott évenkint legalább egyszer 
összejönni s onnan együttes főpásztori levelet szokott 
Németország katholikusaihoz intézni. S vájjon miért 
mondható ez a püspöki kar boldognak? Azért, mert 
neki már nem kell aggódnia a miatt, ki fogja az egy-
házat Németországban megvédeni az ő ellenségei ellen. 
Védik már sikeresen és fényesen seregekbe sorakozva 
az egyház világi hivei, a papságtól fellelkesítve. Meg-
látszik ez az örvendetes állapot az ezidei fuldai együttes 
főpásztori körlevél tartalmán és hangján egyaránt. Mi-
ről szólnak a boldog főpásztorok vájjon? Belbajokról 
talán, hogy mikép kell azoknak elejét venni, illetve 
hatásaikat ellensúlyozni ? Nem. A dicsőség útjára mu-
tatnak rá a német főpásztorok, mely a német katholi-
kusok nagy áldozatkészségét és óriás tevékenységét kül-
földre, Japánra irányítja. Kifejtik a német főpásztorok, 
hogy miért kellett X. Pius pápa jubileumának évében, 
1908-ban, a japán birodalom fővárosában nagy kath. fő-
iskolát alapítani. A tudományért és művelődésért rajongó 
japán nemzetre a pszichológia törvénye szerint tudo-
mány és művelődés terjesztésével kell rokonérzést keltőleg 
hatni. Ez uton lehet a japánokat a keresztény vallással való 

megismerkedésnek megnyerni. Ez okon fordulnak a 
német főpásztorok híveikhez, hirdetve, hogy a német 
katholikusoknak «becsületbeli kötelességök» a Tokió 
császárvárosban felállított nagy katholikus főiskolát 
«abban a részben, mely X. Pius pápa magasztos céljai-
nak megvalósításában a német nyelvre és tudományra 
hárul», megfelelő hozzájárulással támogatni. 

«Potentes — potenter agunt!» A német katholiku-
sok — azok! —y —la. 

A n é m e t t u d o m á n y o s szoc ia l i zmus . Irta Möss-
mer Pál dr. Budapest, 1909. 310 oldal. Nemde érdekes 
théma a német tudományos szocializmusról könyvet 
irni ? Hogy miért épen a németről, könnyű eltalálni. 
Elvégre mindenki, a ki csak kissé is járatos a szocia-
lizmus históriájában, tudja, hogy a szocializmus mai 
formáit Németországban állították össze, hogy a szocia-
lizmusnak legfőbb művelői Marx, Engels, Lassalle, Bern-
stein, Kautsky stb. németek, a többi nemzetek szociá-
lista irói ezek nyomdokain haladnak. 

Mössmer dr. akkor, a mikor a német szocializmus 
megírására szánta rá magát, az egész szocializmus képét 
akarta nyújtani művében. Mivel a német szocializmus 
Marx 3 kötetes művén, a «Kapital»-on épül fel, a szerző 
e köteteket veszi fel alapul, kitérve természetesen a 
«Heilige Familie», «Elend der Philosophie», «Zur Kritik 
der politischen Ökonomie» cimű munkákra. A «Kapital»-
ról lesújtó kritikát mond. A «Kapital» első kötele 
irreális. A második a legelfogulatlanabb és legobjekti-
vebb, ennek tudományos értékéről még lehet beszélni. 
Ennyit a «Kapital»-ról nemzetgazdaságtani szem-pontból. 

A szociológia és a bölcselet Ítélőszéke előtt azonban 
már ennyire se állja meg a sarat. Szociológiai marxiz-
mus nincs rendszerbe szedve, csak egyes kijelentések-
ből lehet összehozni. A marxismus bölcselete egy hajító-
fát se ér. Ennek beigazolására a könyv két részre oszlik 
társadalomgazdaságtani és szociológiai részre. Az első 
rész majdnem kizárólag a «Kapital» anyagára vonatko-
zik, Vio részben közli azt, szigorúan annak szerkezetét 
követi. Főbb cimei : a termelési, a forgalmi és az össz-
folyamat. A termelési folyamathoz tartozik az árú és 
az érték, a pénz átalakulása tőkévé, a többletérték, a 
tőke accumulatiója. A forgalmi folyamatot a tőke 
átalakulása, körforgalma teszik. Az összfolyamat a 
nyereség, földjáradék körül forog. Szóval Marx ismert 
tételeit fejti ki, rámutatva azok elfogult, egyoldalú 
voltára. 

A második rész sokkal elevenebb, fürgébb. Míg 
16—180-ig temérdek képletet találunk W = Waare, 
G = Geld kombináeiója, permutációja által, a második 
rész bölcselkedésével, a tudományos német szocializmus 
irodalmában tett ismereteivel vonz. 

Mössmer a dolgot üstökénél fogja. Rámutat arra a 
befolyásra, melyet Hegel diálektikája Marxra gyakorolt. 
A hegelianizmus hatása alatt írja műveit. Előzetesen 
megismerkedett Saint Simon, Proudhon, Comte mun-
káival. Azért mondja róla Masaryk : «az élet a német 
Hegel hívéből egy angol-francia positivistát formált». 
Feuerbach materialista tanai tették materialistává és 
ezen irányzat adta a lökést ahhoz, hogy hírhedt törté-
neti materializmusát megalkossa. 
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Marx különben kevés bölcseleti tudással rendelke-
zett. Elvbarátai Bax, Kautsky, Bernstein elismerik, 
hogy a marxismus bölcseleti alapja tarthatatlan (204). 
A hatások embere Marx és nem a rendszeré. Míg 
Hegelt olvassa pantheista, Feuerbach után humanista, 
materialista, ezekből alakul ki szocializmusa. 

A szerző leszámol a hegelianizmussal, az amoraliz-
mussal, mely a marxizmust különösen jellemzi. A tör-
téneti materializmust, az osztályháborút mint történeti-
leg meg nem álló jelenségeket mutatja be Masaryk, 
Bernstein, Kautsky és Zuvov-ból merített idézetekkel. Az 
ethikai momentumokat Marxnak kiküszöbölni nem 
sikerült (274), Marx az emberek egyenlőségéről beszél, 
a mi képtelenség egy Stirner, Nietzsche, Darwin, Nägeli 
mellett (276). Marx, ki minden családi és állami élet 
ellen küzd, megkapja a magáét Masaryktől, ki a szabad-
szerelem hirdetőjét sexuális kitonizmussal illeti, szemére 
veti, hogy az államhatalom után törekszik. 

Az se utolsó dolog, hogy Marx Proudhonból plagi-
zált, a miért Proudhontól oly levelet kapott, hogy azt 
biztosan nem tette ki ablakába. 

A mi Marx egyéniségét illeti, ezek után nem lehet 
kétségünk az iránt, hogy nem volt nagy kapacitás. Se 
fdozófiája, se szociológiája nem volt. Érdeme agitátori 
volta. (No lám ! Szerk.) 

Jellem dolgában se lehet róla hizelgőleg nyilat-
kozni. Elég hivatkozni Proudhon levelére. Ruge 
meg plane kedvezőtlenül nyilatkozik Marx karak-
teréről. Walcher szerint Lassalle tehetségesebb, jelleme-
sebb volt Marxnál. Hogy a neomarxisták Marx sok 
dogmájától eltérnek, az előzmények után nincs mit cso-
dálkozni. Hisz az ő tanai se a társadalomgazdaságtan, 
se a filozófia, se a szociológia, se a történelem kritiká-
ját ki nem állják. Ez lényegében Mössmer könyve. 

A szerző jó dolgot végzett tehát, a mikor a marxiz-
mussal leszámolt és rámutatott arra a nagy távolságra, 
mely a nagy szociálista és a mostani tudományosan 
képzett fők között van. És a midőn ezt megtette, meg-
állott a fél uton, nem fűzte tovább mondatait, pedig 
érdekes lett volna hallani az ő szájából, milyen lesz 
ezek után a szocializmus, mely így belsőleg megoszló-
dott. Ezzel adósunk maradt. 

Vannak művében kifogásolható kitételek is, de a 
mű lényegét nem érintik, azért mellőzzük. Zsögöd egye-
temi tanárt szereti csipkedni elszólásai miatt, a mi nem 
tudományos műbe való. Irálya nehézkes, fárasztó. 

Csepela Lajos dr. 
* 

\ Gal i le i -kérdés . Irta Lukcsics József dr. egye-
temi tanár. Budapest. 1910. 103 1. 

Végre e műben, az idei apologetikus füzetek negye-
dikében, a magyar irodalomnak is van a Galilei-kérdésről 
kimerítően tájékoztató, eredeti kútfőkön alapuló könyve. 
Erre már nagy szükség volt. Mert hogy a protestánsok 
hogyan bántak el Keppler Jánosukkal, a nem kevésbbé 
neves csillagásszal, midőn a Gergely-naptár helyeslése 
miatt hazájából hitfelei elől menekülve Rudolf királyunk-
nál Prágában volt kénytelen életét tengetni, azt soha 
senki sem említi ; hogy Keppler végre majdnem éhen 
halt, azt se szokta senki a protestánsoknak szemére 
hányni ; vagy hogy Luther egykor a Biblia nevében 
bolondnak mondta a Föld forgását hiidető Kopernikust, 

ezt sem hegyezik ki a pletykakedvelők. De bezzeg a 
Galilei-pör állandó szemrehányás tárgya a kath. egyház, 
mint a tudomány haladásának akadályozója ellen ! 
Lukcsics dr.-nak a pör összes mozzanatait pontosan fel-
tüntető könyvéből látjuk, hogy Galilei eseténél nem 
tudományról, hanem a Biblia védelméről volt szó; hogy 
nem kínzásról, hanem azon kor brutális igazságszolgál-
tatását tekintve, vele szemben szinte kivételesen enyhe 
bánásmódról volt szó. A mit ma Keppler, Newton, 
Bradley, Foucault kísérletei után bizonyosnak tartunk, 
hogy a Napközponti rendszer az igaz, az Galilei idejé-
ben még csak hipotézis volt; olyannak tartották a kath. 
és prof. tudósok egyaránt ; tehát a kardinálisok sem 
lehettek ebben a kérdésben okosabbak az ellenző Tycho 
de Bráchenál. 

Helyezkedjünk tehát csak vissza ama kor ismeret- és 
gondolatkörébe s azonnal eltiinik minden szemrehányás 
a kongregáció eljárása ellen és senkinek sem fog eszébe 
jutni a tudomány valamiféle akadályozásáról beszélni, 
miután erre a Galilei pörben 1633-ban senki sem 
gondolt. 

Az igaz, hogy a mai ember, ezt a pört olvasva, sok 
dolgon megütközik. Csodálkozhatik főkép a primitiv 
igazságszolgáltatáson; de olvassa el pl. Acsády: «Magyar-
ország Budavár visszavétele korában» cimű müvét s 
azt látja, hogy ilyen volt akkor mindenütt az állami 
igazságszolgáltatás is : kegyetlen és ostoba. Különösen 
egy vonás egészen érthetetlen előttünk az akkori időből, 
hogy abban a pusztító háborúktól vemhes korban milyen 
kevésre becsülték az emberi életet s magát az em-
bert is. De nem kevésbbé csodálkozhatik Galilei gyáva 
viselkedésén is (én vallomását (79. 1.) és esküjét el nem 
hittem és el nem fogadtam volna, hiszen a könyve 
világosan meghazudtolta) s csodálkozhatik végre azon, 
hogy a kemény ítélet dacára a pápán kezdve egyháziak 
és világiak továbbra is barátkoztak Galileivel. Szigorú 
logikát nem találunk az egészben, ingadozást annál 
többet minden tényezőnél. Hiába a 30 éves háború 
ideges kora volt ez, midőn vallásról vitatkoztak min-
den kunyhóban s a Biblia értékelése körül folyt a 
heves vita a katholikusok és protestánsok között. 

Lukcsics dr. mesteri munkát végzett a tömérdek 
anyagnak történethű, világos és áttekinthető feldolgo-
zásával ; köszönet illeti, hogy eszközt nyújtott végre az 
érdeklődők kezébe, hogy lássák meg a történeti való-
ságot s ne meséljenek oktalan gyermekek módjára, d. 

* 

Die Grundgesetze der Descendenztheor ie 
in ihrer Bez iehung zum rel igiösen Standpunkt 
von Dr. Karl Camillo Schneider A. O. Professor an der 
Universität Wien (1910. Freiburg i. B. Herder'sche Ver-
lagsbuchhandlung). 

Nem régen jelezték a szaklapok ezen érdekes mű 
megjelenését. A többi között a «Mikrokosmos» cimű 
német folyóirat is jónak találta ezt figyelemre méltatni. 
Rövid ismertetése szerint a szerző már elérkezettnek 
véli az időt, hogy az adatok halmazából levonjuk a tör-
vényeket és hogy végre áthidaljuk az űrt, mely eddig a 
hit és a természettudományok között tátongott. A «Mi-
krokosmos» elismeri, hogy e kérdés fontos és életbe-
vágó, noha ő ennek tisztázása körül nem szerzett ma-
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gának bokros érdemeket. Kártyájába betekintést enged 
a következő két mondat, mely ugyanott olvasható : «Be 
lehet-e bizonyítani Isten létét? Az utolsó szó itt a filo-
zófiáé oly értelemben, hogy a direkt bizonyítás lehető-
ségét megcáfolja.» 1 

Azonnal megszereztük az említett müvet, mert címe 
tetszetősnek látszott és érdeklődést keltett bennünk az 
a gondolat, hogy és miképen nyilatkozik egy méltányo-
san gondolkodó világi tudós ily fontos kérdésről. Az 
első bepillantásra feltűntek a következő ajánlószavak : 
«Der Leogesellschaft in Wien, der treuen Pflegerin 
geistig vertiefter Wissenschaft.» 

A könyv kiállítása tetszetős, szemléltető képekben 
gazdag. Dikciója egyszerű és átlátszó, élvezetes és köz-
vetlen. Jól hat az olvasóra az a társalgó, engesztelő 
hang, mely végigvonul az egész művön. Az egyes feje-
zetek azon beszédek anyagát képezik, melyeket a keresz-
tény szellemben haladó Leo-társaságban elmondott. 
Fontosságot főleg azért tulajdonítunk Schneider föllépé-
sének és kiadványának, mert határozottan szakít a 
modern természettudományok hitetlen áramlatával és 
más jeligét ír zászlajára. 

Bevezetőjében meglepetésünkre Plató követőjének 
mutatja be magát, tartja tehát a platói ideákat, melyek 
világnézetének kialakulására döntő befolyással voltak. 
Nem ismeretlenek előtte a Plató ideái ellen felhozott 
érvek, ki is akarja kerülni ezeknek támadó élét; de a 
legjobb akarat mellett sem birtunk arról meggyőződni, 
hogy ez neki teljesen sikerült volna. Nem elég világos, 
melyik az a középút, melyen a platonizmus és a scho-
lastikus tan találkoznak és egymással kiengesztelődnek. 

Teljesen meg vagyunk győződve arról, hogy a 
szerző subjective távol áll minden pantheismustól, de 
nem mérnők az ő elméletéből az utolsó következtetése-
ket is levonni. Igaz ugyan, hogy a szentatyák között is 
voltak olyanok, kik némiképen támaszkodtak a plato-
nizmusra, de kissé más értelemben. Mik legyenek azok 
az ideák, melyek mintegy közvetítenek Isten és a világ 
között? Talán valami universale a parte rei? De ez a 
hiba nem von le sokat a könyv értékéből, mert lényeg-
telenebb pontnak lehet tekinteni és kis változással az 
ideae exemplares segítségével könnyen helyes irányba 
terelődik e filozófiai kérdés. Kiengesztel bennünket 
továbbá a szerző becsületes jóakarata, melyről tanús-
kodik azon megjegyzése, hogy a scholasticus filozófiára 
vonatkozó kérdésekben szakférfiakkal értekezett.2 

1 Nem hagyhatjuk e merész mondást megjegyzés nélkül. Jól 
esik ugyan ilyen tekintélyes folyóirat hasábjain azt olvasnunk, hogy 
a természettudományok kompetenciája nem terjed a végtelenbe. 
Eléri végre azt a határt, melynél akarva, nem akarva át kell adni a 
szót a filozófiának. A mi azonban e «bölcs» mondás második részét 
vagyis azon érvek cáfolatát illeti, melyeket Isten léte mellett föl 
szoktak hozni, csak annyit mondhatunk erre a cáfolatra : a világ mái-
kétezer évig vár és várhat még kétezer évig. Mit jelent e könnyel-
műen odavetett megjegyzés? Mit ért a direkt bizonyítás a la t t? Azt 
már régen tudjuk, hogy Istent sem messzelátóval, sem mikroszkóp-
pal nem lehet látni, hanem az oksági elv alapján a meglévőkből 
következtetünk rá. Ennyit a «Mikrokosmos» bírálatához. 

2 Bizony kívánatos volna, hogy mások is kövessék ezt a pél-
dát. Ha filozófus vagy theológus ír a leszármazásról vagy hasonló 
tárgyról, akkor nagyon helyesen követelik a természettudósok, hogy 
az illetőnek a természettudományokban is kell megfelelő jártasság-
gal birnia, különben nem számíthat figyelemre. De megfordítva, hogy 
állunk? Az orvos ugyancsak kikéri magának, hogy más beleavatkoz-

A könyv két részre oszlik ; az első magában fog-
lalja az előadások szövegét, a második részt kisérő 
kommentárnak lehetne nevezni, melyben nehezebb és 
az előadás keretében épen csak megérintett problémák 
nyernek megoldást. 

Első előadásában nagy tudományos apparátussal 
fejtegeti azon sokszor észlelhető ingadozások okát, me-
lyek egyes állat- vagy növényfajokon belül mutatkoz-
nak. A gazdaember is ismeri a gabonajavítás fogását, 
mely a vetésre szánt szemek kiválogatásában áll. Hivat-
kozik továbbá azon galambváltozatokra, melyeket Dar-
win domastikáció által hozott létre. De mindakét eset-
ben az ivadék csak gabona és galamb marad. Végső 
megállapodása tehát az, hogy minden fajnak vannak 
olyan jegyei, melyek soha el nem maradhatnak és má-
sok, melyek módosulhatnak. Ezzel gátat vet a végtelen 
átváltozás lehetőségének. Ezzel visszaiktatja jogába a 
scholastikus tant az essentiáról és az accidensekről. 
A korrelatió törvénye csak annyit jelent, hogy egyes 
tulajdonságok mindig együttesen fordulnak elő. 

Néha ez vagy amaz a lényegtelen jegy nem tud 
kibontakozni, de tényleg már megvolt, t. i. in potentia, 
ha esetleg későbben mutatkozik. A gyermekeken nyil-
vánuló különféle testi-lelki sajátságok a szülőkben 
mintegy lappanganak. Weismann determináns tana, 
mely az ivarsejtek chromosomáihoz köti az átöröklődés 
titkát, kemény bírálatban részesül, holott a biologia 
erre az elméletre mint a természettudományok egyik 
legszebb diadalára tekintett. 

Második beszéde kiterjeszkedik a plasmára és ennek 
differentiatiójára. Világosan kimondja, hogy a platói 
ideákat potentiáknak nézi és hogy ezek egyszersmind 
az isteni öntudatnak képzetei. Ez az a pont, hol a tudós 
szerző filozófiája nézetünk szerint csütörtököt mond. 

Harmadik előadása az alkalmazkodás nehéz pro-
blémájával foglalkozik. Sikra száll Lamarck és Darwin 
ellen. Fölsorolja a hét tényezőt, melytől az alkalmazko-
dást teszi függővé és fölállítja a rektifikált darwiniz-
must, mint ő nevezi. Itt megint a scholastikus filo-
zófia csillaga világít neki, de messze vezetne, ha 
könyvismertetés keretében ezen tényezőkről külön is 
szólnánk. 

A mit a negyedik fejezetben mond, rendkívüli szel-
lemesség varázsával hat és részben új. Határozottan 
védi a leszármazást, még az embert sem hajlandó ki-
venni ezen törvény alul. Itt a szerző egy kissé kényes 
ponthoz ért, még ha csak a test szerint való leszárma-
zást is tartja szem előtt. A filozófia csak annyit mond, 
hogy ennek lehetetlensége nem bizonyítható be, de szá-
mos ok szól ellene. A theologia pedig erélyesen tiltako-
zik ezen föltevés ellen.1 

Mindezen kétetyek dacára örömmel üdvözöljük ezt 
a művet, mely bátran szembe mer szállani a természet-
tudományokban megrögzött hitetlen áramlattal. Oly 
eszméket pendít meg, melyek számos nehéz kérdésre új 
fényt deríthetnek. Azon művek között, melyek a leszár-

zék tudományába, a mérnök nem hallgat az orvosra, ha valami 
nehéz tervrajz elkészítéséről van szó. Csak a filozófia és theologia 
teljesen ki van szolgáltatva az önkényes elbírálásnak. Itt boldog-
boldogtalan hozzá mer szólni a legnehezebb problémákhoz. 

i L. Dudek : Származástan és Világnézet. 1909. 128 s k. 1. 
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mazásról tárgyalnak, minden bizonnyal előkelő helyet 
foglal el. 

Pinzger Ferenc S. J. 

Jl theologiai oktatásról. 

I. 

Nem először vetjük föl e kérdést. Épen e lap 
hasábjain szakavatott tollból olvastuk, hogy a theo-
logiai oktatásnak hiányai vannak. Mindamellett — 
azt hiszem — nem lesz fölösleges, ha e kérdést új-
ból fölvetjük. Hiszen a theologia minden egyház-
megyének szemefénye. Vagy legalább is annak kell 
lennie. Itt hibát, hiányt nem volna szabad fölfedezni. 
Ha nem is fogadjuk el axiómának, hogy: omne 
malum a clero ; ez kissé merész. De mindenesetre 
igaz : omne bonum a clero. Ez a clerus pedig a 
theologiai tanárok kezéből kerül ki. Nem szabad 
ennek hiányos képzéssel kikerülnie. Még egy meg-
jegyzést idevágólag. Azt hiszem, nem tévedek, ha 
azt állítom, hogy a theologiai tanárságnak egyúttal 
lépcsőül kell szolgálnia az egyetemi tanársághoz. 
Az egyetemi theologiai facultas innen veszi a maga 
erőit. A theologiai cathedrák az egyetemnek nevelnek. 
De hogyan ? Úgy, hogy a tanár ahhoz önmagát 
neveli föl erős önképzés által1. Ez azonban csak úgy 
lehetséges, ha megvan a lehetőség minden tekintet-
ben. Mindez bizonyára eléggé indokolttá teszi soraimat. 
Hiszen köztudomású dolog, hogy a jelenlegi theolo-
giai oktatás nem szolgálhatja és nem szolgálja kel-
lően a fent jelzett célt. Nézzük csak ennek okait. 

A theologiai oktatás történetében korszakot al-
kot a trienti egyetemes zsinat. Előtte theologiai okta-
tásról a szó valódi értelmében nem beszélhetünk. Az 
ősegyházban, míg charismák voltak, nem volt szük-
séges a papképzés. Ezek elmultával az életviszonyok 
oly egyszerűek, az isteni tisztelet, prédikáció és ál-
talában a papi functiók oly könnyűek, hogy nincs szük-
ség e tekintetben különös intézkedésre. Nincs is 
semmiféle intézkedés e tekintetben. Az alexandriai 
keresztény iskolák ugyanis nem tekinthetők pap-
képzőknek. Ezeket a pogány bölcselet ellen állítot-
ták fel és e működésűk a tudás minden ágára ki-
terjedt. Hogy a kereszténység klasszikus korában 
mégis sok oly tudós püspök volt, ez onnan van, 
hogy a tudós férfiakat az egyház onnan vette, a hol 
találta.2 

A papnevelés a IV. századdal jön be. És pedig 

1 Helyesen fogja föl a dolgot. Az lenne az ideális és a 
tudomány méltóságához illő helyzet, ha az ország, tudomá-
nyos munkásságuk után Ítélve, már jó előre látná azokat a 
tanárokat, kik méltók egyetemi kathedrára, úgy hogy üresedés 
esetén a Faeultásnak csak szavaznia kellene a legméltóbbakra. 
Több szak van azonban, mely ma is egyáltalán művelők nél-
kül szűkölködik. Szerk. 

2 Gedanken über zeitgemässe Erziehung und Bildung 
der Geistlichen. Dr. Heinrich Schrörs, Paderborn 1910. (S. 23.) 

hogyan ? Az egyház ekkor szabadságot nyer. A po-
gányok tömegesen térnek a kereszténységre. A papi 
szükségletet a községekből nem tudják fedezni. Ne-
velni kell tehát e célra. De minő volt ezen nevelés? 
A lehető legegyszerűbb. A szoros papi teendők be-
tanítására szorítkozott. Ez akkor elegendő volt. 
A nehezebb munkát, a hitvédelmet, elvégezték a 
püspökök, akik rendszerint nagy tlieologusok voltak. 
Ezek azonban, mint jeleztem már, kiképzésüket 
világi iskolában és magán uton nyerték. Mit tett 
e tekintetben a középkor? Átvette az ókor öröksé-
gét, de nem tudta azt megtartani. Az élet által meg-
erősített embereknek az oltárhoz való közeledése 
lassan megszűnt. A szülők akarata és a körülmények 
toborozzák a papságot. Az egyház pedig úgy kezeli 
a papságot, mint valamiféle hivatalnokokat. Az álla-
potok egész a trienti zsinatig gyarlók maradnak. 
A trienti zsinat, mint az egyházi élet egyéb meg-
nyilvánulásaiban, itt is hatalmasan közbelép és meg-
teremti az igazi theologiai oktatást. Ettől kezdve a 
papnevelésnek két tipusa fejlődik ki t. i. milánói, 
mely a szoros lelki nevelést és oktatást ugyanazon 
kézben csoportosítja és a francia tip us, a mely a 
kettőt elválasztja és a theologiai oktatást külön 
kezekre bízza. 

Mi tette szükségessé a trienti zsinat alkotását? 
A protestáns kavarodás, melyet különösen a szent-
irásmagyarázat ellen intéztek. A támadás azóta 
sokszor megújult a theologia ellen. Mindig más és 
más alakban. Napjainkban pedig az egész keresz-
ténységet alapjaiban akarják megingatni. És ennek 
dacára mit lá tunk? Sajnos azt, hogy különösen 
hazánkban minden mozgolódás, felszólalás süket 
fülekre talál. Legjobb esetben biztatást nyer, hogy 
a kérdéssel foglalkozni fognak. Mintha az egyház 
megfeledkezett volna arról, hogy a pap ajkai őrzik 
a tudományt és a törvényt az ő szájából kérdezik.1 

A theologiai cathedrák, a papság alma mater-je, 
nagyon mostoha helyzetben vannak. Nem akarunk 
mi Savonarolák lenni. A hiányokat, igazságtalansá-
gokat feltárjuk, de a törvényes fórumtól várunk 
orvoslást. Csak meg kell érteni ennek a kérdésnek 
teljes horderejét. A körülmények ugyanis azt m u -
tatják, hogy mi még idáig sem jutottunk. Hát hol 
is van a theologiai oktatás reformjának egész hord-
ereje? Már feljebb jeleztem. Ott, hogy a theologiá-
nak a szó szoros értelmében képzett papokat kell 
nevelni. És? és megadni a módot a tanárnak az 
önképzésre. 

A külföldön már régen észrevették, hogy a 
theologiai oktatás terén tennivalók vannak. És tesz-
nek is. Bizonyításul hivatkozom először francia 
példára. A franciák kezdik belátni, hogy alaposan 
képzett papság mellett odáig nem jutottak volna, a 
hol vannak. 

i Mai. 2, 7. 
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A francia papok egyesületének egyik gyűlésé-
ben Captier a Saint-Sulpice généralisa ezt mondot ta 
többi között: «Messieurs, la guerre actuelle contre 
la religion est surtant une guerre de mépris. On 
veut couvrir le pretre de mépriss : c'est pourquoi 
un bon pretre ne suffit pas ; il faut etre un pretre 
supérieur».1 A jelenlegi harc a vallás ellen min-
denekelőtt a megvetés harca. Nem elégséges «jó» pap. 
A bornir t papban nincs meg a munka utáni vágy. 
A mai kor pedig munkát és pedig alapos munká t 
kiván. Ezt sürgeti Captier, hogy emelni kell a pap-
ság szellemi színvonalát. Csak így remélhetik a val-
lási viszonyok javulását. 

Hivatkozzam az olasz szemináriumok re fo rmjá ra? 
Tudjuk azt, hogy ehhez is a lökést a körülmények 
adták meg. A laikusok a klérust nem tekintették 
műveltség dolgában egyenrangúnak. És ténylege-
sen a klérus nem tudta a harcot kellőleg parírozni 
épen tudományos tekintetben. Ezért a reform nagy 
súlyt helyez a theologiai oktatás színvonalának eme-
lésére. 

Különösen a biblikus exegesisnek nagy teret 
nyújt. Kiemeli e téren az apologetikus szükséges-
séget és a theologiai tanfolyam mind a négy évére 
előírja az exegesist. 

Már most nézzük csak közelebbről, milyenek 
hazai viszonyaink theologiai oktatás tekintetében. 
Nem akarok ennek egész complexumára kiterjesz-
kedni, csak egy-két oldalát fogom érinteni.Melyek ezek? 

Hadzsega Gyula dr. 

Levél a szerkesztőhöz. 
Tisztelt Szerkesztő Úr ! Ön vetette föl legújabban 

a theologiai tanítás kérdését s ugyanakkor hozta szóba 
a theol. tanárok anyagi helyzetét is. Szava nem maradt 
visszhang nélkül ; a theol. tanárok között mozgalom 
indult meg ellátásuk rendezése iránt, hogy osztatlan 
erővel feküdhessenek neki, mint ön szokta mondani : 
a tanításnak és a tudomány művelésének. 

Ebben az ügyben Memorandumot terjesztettünk 
föl a nm. Püspöki Kar konferenciája elé s a kath. 
lapoknak is megküldtük azt. De a lapok nem is vettek 
rólunk tudomást, fölülről se hallunk semmit. Pedig 
ennek a Memorandumnak adatai méltók a megszív-
lelésre. Nincs tudomása kérelmünk sorsáról? 

Oméga. 
¥ 

Hogy a püspöki konferencia elé kellő időben érke-
zett-e iratuk, úgy hogy az foglalkozhatott is vele, nem 
tudhatom. Annyit hallottam, hogy egy megyés püspök 
azonnal rendezte tanárainak a fizetését s az a benyo-
másom, hogy az ügyet is az egyes megyés püspökök 
gondjába fogják ajánlani, miután a szeminárium a 
püspök szemefénye. Egyébként: tovább zörgessetek és 
megnyittatik nektek ; az ügy nézetem szerint minden pár-
tolásra érdemes. Szerk. 

F. Pécs . 1910. II. felére van hátralékban. 
V. N y i t r a e g e r s z e g . 1910 végéig fizetett. Bárcsak ugyan-

ezt írhatnánk már minden előfizetőnknek. 
P . E s z t e r g o m . Semmi különös nincs a dologban. Bár-

mely körülmény között tárgyilagosan szeretek Ítélni s a mit 
jónak ismerek, mindig jónak mondom, tekintet nélkül a sze-
mélyre vagy a hozzám való relatiójára. 

F. M ü n c h e n . Oly helyen van, ahol sok szépet lehet 
látni és sok komoly dolgot lehet tanulni. Magyar és kath. 
szive azonban sohase felejtesse el önnel, hogy munkája 
gyümölcseit majdan ennek a mi kincsünket képező magyar 
kultúránknak javára kell kamatoztatnia. Annak minden észre 
és minden kézre szüksége van, hogy oda lendüljön föl, a 
hol — a müncheniek vannak. 

K. B u d a p e s t . Nem kérem, a hasonlat nem találó. Nagy 
férfiú a maga nemében, de Pázmánynak három jellemző vo-
nása nincs meg benne. Pázmány, mint az antireformáció 
vezetője, szemtől-szembe keményen harcoló polemikus volt, 
szóval és Írásban ; volt nagy politikus és pedig a 30 éves 
háború nehéz idejében; egyik vatesi gondolata, hogy Erdélyt, 
ha protestáns is, nem szabad bukni engedni (mert, mint 
Rákóczy Györgynek írta, Erdély nélkül könnyen gallérunk 
mögé pökik a német — a mint utóbb be is következett) és 
végre nagy alkotó volt, alkotásai (pl. egyetemünk) a mai 
napig hirdetik nagyságát. Hát ugyebár ez egészen más spe-
cies ? Mindazonáltal, ha tőlem függne, azonnal kinevezném 
Nagyváradra, hogy lássuk, tud-e alkotni, mert ott találna 
hozzávaló eszközt. 

G. É r s e k ú j v á r . Olvastam az önöknél lefolyt tanítói 
gyűlésről. Ott is úgy, mint egyebütt, a mi örvendetes jelen-
ség, tanítóink állást foglaltak a «szabadgondolkodóknak» 
rosszul nevezett s megint csak zsidók által vezetett radi-
kális tanitók fészkelődése ellen. Egyet azonban sehol se 
olvasok, azt, hogy tanítóink üléseiben valaki azokról az 
eszmékről, nevezetesen az ú. n. természettudományi világ-
nézetről világosítaná föl tanítóinkat, a melynek nevében 
a mozgolódók iskoláinkat laicizálni akarnák. Ez baj, ha nem 
állítunk eszmékkel szemben eszméket ; ha nem arról beszé-
lünk s világosítjuk föl tanítóinkat, a miért a túlsó tábor 
agitál. Csodálom, hogy a kath. hitoktatók lapjában, a «Kath. 
Nevelés»-ben közölt s erről szóló beszédeimet még az elemi 
iskolák született igazgatói se méltatják figyelmükre. Az álta-
lánosságban mozgó, buzdító beszédek ideig-óráig megtart-
hatják tanítóinkat örökölt lelkületükben ; de ez ma már nem 
szilárd alap többé, az agitátorok radikális eszméikkel könnyen 
tántorítják majd el tanítóinkat, kiknek elég nagy része sok 
mindenféle helyi s nevelési oknál fogva amúgy is ingadozik. 

TARTALOM. A dogmátlan őskereszténység. I. Dudek-
töl. — Mit mond a modern biologia az örök életről? 
Szuszai Antaltól. — Hofbauer sz. Kelemen élete. XX. 
Breznay Béla dr.-tól. — Szempontok a mai pantheismus 
etiologiájához. IV. (Vége.) Schütz Antal dr.-tól. — 
A francia földről. VII. (Vége.) Pfeiffer Miklóstól. — Egy-
házi világkrónika. —y —/a-tól. — Irodalom. Mössmer : 
A német tudományos szocializmus. Csepela Lajos dr.-
tól. — Lukcsics: A Galilei-kérdés, d.-től. — Schneider: 
Die Grundgesetze der Descendenztheorie. Pinzger Ferenc 
S. J.-től. — A theologiai oktatásról. I. Hadzsega Gyula 
dr.-tól. — Levél a szerkesztőhöz. Omégától. — Telefon. 

Laptulajdonos és k iadó: 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 
1 La Croix egyik 1910-íki számában. Slephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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K i s - d u d e k j á n o s dr. 
" 6- KGYKTKMI TANÁR 

SZEHKESZTOSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Fe renc -körú t 27. 

A dogmátlan őskereszténység. ín.) 

Ellene kell m o n d a n u n k H a r n a c k n a k ; mivel a 
Didachéra (nemkülönben a többi apostolkori irat 
tani t a r ta lmára) vonatkozó azon áll í tásában, bogy 
abban kevés, össze-vissza csak három-négy hitigazság 
ta lálható s hogy az sincs kellő f o r m á b a n (in schul-
mässiger F o r m ) előadva : egy szemernyi alaki igaz-
sággal toronymagasságú tévedés, n e m a k a r o m m o n -
dani : ferdítés — a Didachénak Harnack apologétai 
céljához való ügyes idomítása — van összekeverve. 

Ha csupán csak annyit m o n d a n a , hogy a «Di-
daché»-ban a dogmat ikus tanok nincsenek rendszere-
sen és egyenkint fölsorolva, mint az első hat feje-
zetben az erkölcsi parancsok, igazat kellene neki 
adni. Ez könnyen érthető s a lább kifej tendő okból 
csakugyan nincs meg úgy az i ra tban . Ennyi alaki igaz-
ság van Harnack ál l í tásában. De midőn ennél tovább 
megy s azt állítja, hogy a Didaché szövegében egy-
ál talán nincsenek dogmat ikus tanok, illetőleg hogy 
csak a l i turgikus részben van egy pá r (der Ver-
fasser die Ausführungen c. VII—X mit zu der Lehre 
gerechnet hat) ; sőt m időn kiszélesítve következteté-
sét nagybát ran hirdeti, hogy a többi f önnmarad t irat 
tanúsága szerint magának az ősi kereszténységnek 
sem volt ennél több tana, mivelhogy eleinte csupán 
csak az erkölcsiségre fektettek súlyt s épen azért, 
hogy a II. században a gnosztikusok támadásaival 
szemben tehetet lenül állván, mesterségesen kieszelt 
(a szomszédból kölcsönzött) tani t radíciókhoz kellett 
az akkori keresztényeknek folyamodniok, m o n d o m , 
mikor ezt állítja, egyenesen a történeti tényállással 
helyezkedik szembe. 

Lássuk a dolgot részletesebben, mivel Harnack 
részéről tu la jdonképen ez a dogmát lan őskeresztény-
ségnek beállítása a tör ténelembe. 

Ná lunk Damjan foglalkozott a Didachéval s neve-
zetesen dogmat ikus tar talmával .1 Bevezetésül figyel-
meztet a «dogma» szónak kü lönböző használa tára . 
Ha — úgymond — dogma alatt csak azon tanokat 
ért jük, melyeket az egyház csalhatatlan tanító tekin-

1 Damjan János : A tizenkét apostol tanítása. Hittud. 
Folyóirat, 1893. 612. 1. 

télye, min t kinyilatkoztatott igazságokat (valamely 
zsinaton definiálva) hirdet, alig lehet szó a Didaché 
dogmat iká járó l (természetes, hisz az irat az első idő-
ből, az a lakuló hitközségek korából való). Ellenben, 
ha tágabban véve a dogmát, alat ta egyál talában ki-
nyilatkoztatott igazságot é r tünk (ez Harnack Lehre- je ; 
ilyen például, m időn a Didaché m i n d j á r t így kezd i : 
Először szeresd az Istent, ki téged teremtett. I, 2.), 
akkor a dogmatikai igazságok gazdag tárházát birjuk 
ezen iratban. Anyaga m i n d az ál talános, m ind a 
részleges theologiába tartozik. Azonban míg az álta-
lános theologiából csak az egyház tulajdonságai t hozza, 
addig a részleges theologia (dogmatika) m a j d n e m 
minden szakaszára ki ter jed. — így vagyunk D a m j a n 
helyes distinctiója szerint a «dogmá»-val a Didachéra 
alkalmazva. 

Megszoktuk, hogy csak ró lunk , kathol ikusokról , 
beszélve szokás emlegetni dogmákat , a mi dogmáin-
kat s ettől a mai ember rendszer int megi jed ; ki 
ezt, ki azt, de á l ta lában valami szörnyűségeset, va-
lami észellenes dolgot gondol alatta. Pedig ez az 
ár ta t lan görög szó pusztán csak valami tételt, va-
lami igazságot vagy rendeletet je lent 1 s nemcsak 
a theologiában, h a n e m a profán t u d o m á n y o k b a n 
is (filozófiában, t e rmésze t tudományokban , matemat i -
kában) épúgy ta lá lkozunk vele, min t a közéletben. 
A Pythagoras-tétel pl. dogma a geometr iában, az 
e r ő m e g m a r a d á s törvénye dogma a f iz ikában; hogy 
a Föld kering a Nap körül , dogma a csillagászat-
t a n b a n ; vagy m i d ő n valaki a keresztény világnézet-
tel szemben, min t most a mozgolódó taní tók (persze 
mások által inspirálva), te rmészet tudományos világ-
nézetért lelkesedik, dogmát állít dogma ellen. Hasonló-
kép cselekedett Virchow, mikor 1877-ben szidta a 
haeckelisták a lapta lan dogmatizmusát , vagy midőn 
m a a merkant i l i s ta simfel az a l t ruizmus dogmájá ra . 
Tehát bármely téren vallott nézet, igazság, melyet 
valaki subjective annak tart, vagy valamely tekin-
tély a lap ján elfogad, a közfelfogás szerint is dogma. 
Ha én szent Pállal azt vallom, hogy «azok út ján, a 
mik lettek» (Bóm. 1, 19), az Isten léte az oksági elv 
a lkalmazásával biztosan megismerhető, n e k e m ez a 

i Czilek : Dogma. Religio, 1906. 145. 1. 
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tétel dogma, és pedig az egyház által is definiált dogma ; 
ha ellenben valaki Kantra hallgatva, megtagadja az 
oksági elv értékét s ennélfogva azt hiszi, hogy az 
Isten léte egy nem bizonyítható igazság, hanem csak 
gyakorlati postulatum, az a Kant dogmájához ragasz-
kodik. 

Lá t juk ebből, hogy a mint nem az egyház találta 
ki a dogma szót, hanem az régibb nálánál ; úgy 
használatával is mindenfelé találkozunk úgy az ó-, 
mint az újkorban. Az egyház csak a maga céljának 
megfelelőleg állapította meg értelmét s érti ra j ta az 
Isten által kinyilatkoztatott s a hivek által követendő 
változhatatlan hitigazságokat.1 

így vagyunk a Didachéval s dogmatikus tartal-
mával is. 

Olvasva e müvet, látjuk, hogy folyton az «evan-
géliumra» hivatkozik; ez az evangelium pedig, mint 
a szövegek összehasonlítása mutat ja s Harnack beval-
lása szerint is, Málé evangéliuma, más újszövetségi 
i ra tnak nincs még benne biztos nyoma. Neki ez az 
evangelium a tekintély, ebből idéz, taní tásában foly-
ton erre hivatkozik, sőt, a hitközségek első alakulá-
sáról lévén benne szó, a jövő-menő «tanítók» tekin-
tetében is egyenesen kötelezi a híveket: fogadjátok be 
őt, mint az Urat. (XI, 2.) 

Ebből nyilvánvaló az irat tar talmának össze-
függése az Úrral, az apostolokkal, az evangeliummal. 
Tehát a benne foglalt tételeket, illetőleg tanokat, 
szoros keresztény értelemben nevezhetjük dogmáknak, 
evangéliumra támaszkodó, szorosan követendő vallási 
igazságoknak, melyek szabad válogatást egyáltalában 
nem ismernek, a mennyiben a Luther-féle «liberum 
examen»-nek el lenmond a Didaché minden betiije. 

A Didaché eme dogmatikus tartalmáról van 
most szó, eltekintve az ethikai rendelkezésektől. 

Harnack azt állítja, hogy a Didachéban (vala-
mint a többi apostolkori iratban) kevés van belőle, 
Damjan meg a Hit tudományi Folyóiratnak épen tíz 
oldalát töltötte meg vele. így fest a dogmátlan ős-
kereszténység, ha Harnack és ha egy más, hozzáértő 
theologus foglalkozik az őskeresztény iratokkal, azok 
tartalmával. Ennek a Harnackra hátrányos állításom-
nak értelme pedig az, hogy teljes tárgyilagossággal 
nyomozva, nem tudok egészen tisztába jönni Harnack 
motívumai i r án t : tani szempontból mi a tulajdon-
képeni oka a Didaché ama különös kezelésének, melv-

1 Scheeben : Dogmatik. 1873. I. 188. 1. ezt i r j a : Dogma, 
3íf|j.a (von Sov.sív = glauben, meinen, dafürhalten, besonders 
auch in entscheidender Weise dafürhalten = censere, arbitrari, 
daher - = decernere, statuere, wie das intransitive placet oder 
visum est Spiritui Sancto et nobis, wofür Act. 15, 25 und 
28 : idoüs) bezeichnet in der Schrift und Kirchensprache keine 
blosze Meinung oder subjektive Ueberzeugung, sondern Ver-
ordnung, Gesetz (Act. 16, 4) = -/.<xvwv; besonders aber, wie 
analog schon bei den alten Philosophenschulen, einen für eine 
Gemeinschaft auktoritativ festgestellten Lehrsatz, im Gegen-
satz einerseits zu Privatüberzeugungen, andererseits zu dis-
eipliniiren Feststellungen. 

ben részesíti? Hogy tendenciózus iró, a ki az egész 
keresztény ókort a lutheranizmus Ritschl-féle i ránya 
szerint igyekszik átalakítani, az kétségtelen, a mint 
ezt világos szavakkal hallottuk berlini tanártársától, 
a szintén luth. Seebergtől is. A mivel ennek dacára 
sem vagyok tisztában, az az, hogy vájjon csakugyan 
nem érzi-e meg a Didachéban s a többi i ratban 
a dogmatikus tartalmat, vagy csak teleti magá t? 
Szinte az előbbi föltevésre volnék haj landó, ha nem 
zavarna az a folytonos tapasztalatom, hogy a rész-
letes fejtegetésekben jobbára átsiklik a dogmatikus 
helyeken, a mivel föltételezni látszik, hogy érzi ugyan, 
de épen azért megkerüli azoknak a rendszerébe 
nem illő tartalmát, mert különben miért siklanék át 
ra j tuk ? 

Bármiként álljon is azonban a dolog Harnack 
tudományos meggyőződésével, a Didachéban — Dam-
janna l szólva — tényleg a dogmatikus igazságok 
gazdag tárházát l á t juk ; már t. i. nem oly értelem-
ben, a mint ezt egy mai rendszeres dogmatikáról 
szokás mondani , hanem a mint azt az irat termé-
szete követeli, melyről maga Harnack is ezt mondja : 
«Ihr Verfasser in seinem Sinne wirklich Alles 
erschöpft hat, was in einem kurzen evangelisch-
apostolischen Leitfaden für das christliche Leben 
des Einzelnen (im täglichen Verkehr und in der 
Gemeinde) hineingehörl».1 

Ez a tartalom pedig a következő : 
Egy Isten van (I, 2) ; ezért tiltja könyvünk a 

mindenféle babonát és bálványozást (III, 4), mivel 
ezek, valamint a bálványoknak áldozott tárgyak: a 
meghalt istenek szolgálata (VI., 3). Ez az egy igaz 
Isten szent (X, 2), mindenható (X. 3), Atyánk (I, 5; 
IX, 2), ki gondját viseli mindennek (III, 10), ki a 
j ónak megjutalmazója (IV, 7), az emberek itélő 
birája (XI, 4), a kinél imánknak van értéke (II, 7). 

Az egy Isten háromszemélyű (VII, 1—3) ; Krisztus 
az Isten lia (IX, 2; X, 2), há rmas hivatala: király 
(IX, 4 ; XV, 8), főpap (IX, 1, 2) és próféta (IX, 3 ; 
X, 2). Az ő vére van a megszentelt kehelyben (IX, 2). 
Szentlélek: egy lényegű az Atyával és Fiúval (VII, 
1, 3), az igazság őre, ki a próféták által szól (XI, 7) 
s a praedeslinatio előkészítője (IV, 10). 

Isten teremtő (I, 2; IV, 2), ki embert s mindent 
a saját nevének dicsőségére teremtett (X, 3). Ennek 
folyománya az emberi egyenlőség, a minek folytán : 
úgy szeressed embertársadat, mint tenmagadat (I, 2 ; 
IV, 10); ebből következik az ember magas értékelése 
is, ki az Isten képmása (IV, 11), ezért nem szabad 
se a magzatot, se az újszülöttet megölni (II. 2). Az 
embernek csak egy lelke van (II, 7 ; III, 9, a mivel 
a plátói trichotomiát kizárja) s munka a hivatása 
(XII, 4 : nehogy valamely keresztény -— Xpia-ciavó; — 
tétlenül éljen köztetek). 

A keresztség a há rom isteni személy nevében 

1 Harnack (Texte und Untersuch. II.) 36. 1. 
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szolgáltatandó ki (VII). A bűnök megbocsátása a 
gyónásban történik (IV, 14; X, 6), és pedig minden 
bűn megbocsáttatik (XI, 7). Az eucharistia önmagá-
ban lelki eledel (X, 3) és egyúttal a Malakias próféta 
által megjövendölt újszövetségi áldozat (XIV, a-uaía). 

Van örök élet (X, 3) ; az utolsó pillanattól függ 
üdvösségünk (XVI, 2) ; lesz halottak föltámadása és 
utolsó itélet (XVI, 6, 7). 

A keresztény tanok változatlanok s nincsenek 
egyesek tetszésének alávetve (IV, 13; VI, 1; XI, 1, 2).1 

Egyebekben «mindent úgy tegyetek, mint az Úr evan-
géliumában van megírva» (XV, 4).2 

Nagyjában ez a Didaché dogmatikája, melynek 
bemutatásával, azt hiszem, beigazoltam, miért kellett 
ellene mondanom a dogmátlan őskereszténységről 
beszélő Harnacknak. 

Az igazságoknak ez a sorozata épen nem kevés, 
nemcsak három-négy igazság, különösen ha meggon-
doljuk, hogy ezen főbb igazságokból mennyi más részle-
tes igazság folyik, általuk mintegy7 adva van.3 Akkora 
mindenesetre az imént bemutatott dogmatikus tan, 
hogy, más iratoktól eltekintve, csupán a Didachéval 
kezében is — hogy Harnackra reflektáljunk — még 
az egyszerű hivő sem jöhetett zavarba semmiféle 
II. századi gnosztikus rendszerrel szemben: az Isién 
és a teremtés tana annyira világosan van a Didaché-
ban előadva. Nem volt tehát az őskeresztényeknek 
szükségük arra, hogy valami mesterséges tani tradí-
cióhoz folyamodjanak, kivált ha még az itt fölsorolt 
tanok mellé vesszük mindazt, a mit alább a Didaché 
által oly fontosnak hirdetett «tanítók» szerepéből 
kell az azon időbeli dogmatikára következtetnünk. 

1 Ez a természete a keresztény tanoknak, mely annyira 
visszatetsző a naturalisták szemében, igen erősen dombo-
rodik ki itt, valamint a kortárs, vagy legalább nem sokkal 
fiatalabb Barnabas-levélben. «Ne derelinquas mandata domini 
(mindig arra utal), custodies vero, quae accepisti, neque addens 
neque demens». Ez az a dogmái változhatatlanság; mivel itt 
nem a téveteg ember által fölkutatott, hanem a tévedni nem 
tudó Istentől kinyilatkoztatott vallási igazságokról van szó. 
Ez a legősibb forrás is tehát csak úgy beszél, mint a mai 
egyház, mivel így van az neki előírva az «Úrtól». Hűségét az 
ősi szabályhoz ne vegye tehát tőle senki rossz néven. 

2 Mint a hivatkozások mutatják, nemcsak a VII—X. feje-
zetekben — mint Harnack állítja — hanem elejétől végig az 
egész könyvön át vannak dogmatikus tanok, természetesen az 
irat prakt ikus céljának megfelelően folytonos kapcsolatban 
az ethikával. 

3 A fölsoroltak közül akármelyiket lehetne elővenni és 
részletezni ; vegyük azonban például csak azt az igazságot, 
hogy Krisztus az Istenfia. Ha Krisztus az Istenfia, úgy mint 
ember Mária gyermeke. Ha Mária gyermeke, akkor Mária 
IstenFiát szülte emberi természete szerint, vagyis Istenanya, 
9-so-óxos (a mit szent Pál így fejez k i : elkűldé Isten az ő 
Fiát, ki asszonyból lett. Gal. 4, 4). Azért már szent Ignác a 
II. század elején ezt tanítja : «Deus noster Jesus Ghristus in 
utero gestatus est a Maria», a mi Istenünket Jézus Krisztust 
méhében hordozta Mária (Funk : Patr. Ap. I. 227. 1). Vagyis 
abból az egy christologikus igazságból akár az egész Mario-
logiát lehet «dialektikai földolgozással» lehozni. 

Harnack maga is a Didachét «kurzen evangelisch-
apostolischen Leitfaden für das christliche Leben 
des Einzelnen im täglichen Verkehr und in der 
Gemeinde», a mindennapi életnek szolgáló rövid 
vezérfonalnak, Volkmar pedig «ein urchristliches 
Volksbuch»-nak,1 népkönyvnek nevezi. Várhatunk-e 
ilyentől bővebb, részletezőbb tartalmat? Várhatunk-e 
mást, mint az ethikával kapcsolatos dogmákat? 

Egyben azonban megjegyezzük azt is, hogy a 
mint a Didaché vallója egy cseppet sem jöhetett 
zavarba a gnosztikusokkal szemben, úgy Luther 
rendszerét se vallhatta volna. Az egyesek szabad 
vizsgálódásának s ily módon való hitszerzésnek itt 
semmi nyoma nincs; ellenkezőleg a hivek a jövő-
menő «apostolokra, prófétákra és tanítókra», majd 
a «püspökökre és diakonokra» hallgatni kötelesek. 
Nem található a Didachéban a hit állal egyedül való 
üdvözülés rendszere, valamint Luther szentségi tana 
sem; ellenkezőleg a szentségek, a Didaché szerint, 
mint a későbbi theologia mondotta, ex opere operato 
működnek : a gyónás az, mely a lelkiismeretet közve-
tetlenül tisztítja meg; az eucharistia magában és köz-
vetetlenül «lelki eledel és ital és örök élet». 

Csupán csak a Didachéra támaszkodva bizvást 
állíthatjuk tehát, hogy dogmátlan őskereszténységről 
beszélni — mese.2 

Ez azonban Harnack fönnebb ismertetett állítá-
sának csak egyik felére vonatkozik, t. i. hogy a 
Didachéban csak kevés, csak három-négy dogmatikus 
tan foglaltatik. A másik féle úgy szólt, hogy az ős-
kereszténységnek magának sem volt több három-
négy dogmatikus igazságnál, mivelhogy' akkor csak 
az erkölcsösségre (ez a Kant-féle dogmától független 
morál becsúsztatása az ősegyházba!) fektettek súlyt. 

Nagyon ügyesen rejti el ezt a gondolatát a 
következő monda tba : «Die Schrift (Didaché) will 
sein und ist ein kräftiger Niederschlag der ältesten, 
mündlich und schriftlich überlieferten Lehren, wie 
dieselben christliche Gemeinden im römischen Reiche 
begründet haben».8 

Tessék csak megfigyelni, mi van itt mondva? 
A Didachéban, szerinte, csak kevés, három-négy 
elméleti tan van ; de a Didaché egyúttal letétemé-
nyese az összes szóval és Írásban áthagyományozott 
keresztény tanoknak, tehát hogy az ősegyházban 
nem is volt ennél több, szóval és írásban elterjesz-
tett tan ; és még hozzá, hogy a Didaché letéteményese 
a római birodalom területén a hitközségekben ki-
fejlesztett és megállapodott tanoknak, holott a Didaché 
minden lapján az Úrra és az evangéliumra, mint 
forrásra, hivatkozik ! Előbb tehát még csak rövid 

1 Kenesse: Die Lehre der zwölf Apostel. Giessen, 1897. 41.1. 
2 A ki az apostoli atyákra kíváncsi, olvassa el Sprinzl : 

Die Theologie der apostolischen Viiter vaskos kötetét. 
Wien, 1880. 

3 Harnack (Texte und Untersuch. II.) 63. 1. 
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vezérfonal volt a Didaché, most meg hogy mái-
teljes letéteményese az akkor ismert tanoknak ! 

Ennek a Harnack-féle állításnak is ugyancsak a 
Didaché nevében szintén határozottan ellene kell 
mondanunk . Dudek. 

A nyitrai püspökség határai a történelem 
folyamán. (i.) 

Ha valaki tüzetesebben vizsgálja hazánk egyházi 
térképét, azt veszi észre, hogy az összes püspöksé-
gek között legfurcsább képe van a nyitrai egyház-
megyének; oly különös a helyzete, hogyha a nyitrai 
püspöki várból kelet, dél, nyugat felé szabad szem-
mel kitekint, már Esztergom egyházmegyébe lát, 
Nyitrától kelet és nyugat felé alig 6 — 7 kilométer-
nyire m á r Esztergom egyházmegyei plébániák talál-
hatók. Találóan mondja jeles történetírónk Pauler 
Gyula: a nyitrai püspökség valóságos ék az Eszter-
gom egyházmegye területében.1 Ezen különös kép-
nek oka a történelmi fejlődésben rejlik. 

Nem szólunk most a régi nyitrai püspökségről, 
melynek első főpásztora a sváb származású Wiching 
volt, kit VIII. János pápa (872-882) Svatopluk 
kérelmére szentelt püspökké 880 körül,2 kinek főpász-
tori tevékenysége azonban nem sokáig tartott, mert 
midőn 892-ben a morvák és f rankok között viszály 
támadt, Wiching püspök elvesztette Svatopluk kegyét, 
elhagyta nyitrai püspöki székét, visszatért hazájába, 
a hol 898-ban passaui püspök lett. Távozásával a 
nyitrai püspökség is megszűnt.3 

Egyes irók állítása szerint ez a püspökség azon 
népekre terjedt volna ki, melyeket Svatopluk legyő-
zött és megtérített, . . .n incsenek adataink, melyek 
lettek légyen e népek s meddig terjedtek a nyitrai 
püspökség határai vagy legalább igényei.4 

Alig távozott püspöki székhelyéről Wiching, az 
isteni Gondviselés bölcs intézkedése szerint 894-ben 
őseink átlépték hazánk határait, lassan, de biztosan 
haladtak előre, 902-ben a Morva és Garam közét, a 
dunáninneni részeket végleg hazánkhoz csatolták.5 

Huba vezér a Zsitva mellett szállott meg és állítólag 
Nyitrának és más váraknak ispánjává lett,6 tehát 
Nyitra vidéke már a X. század elején a magyarság 
területe volt. 

Nyitra vára akkor, de még szent István korá-
ban is, Magyarországnak egyik végvára lehetett,7 

vidéke észak felé eléggé lakatlan volt, mert ebben 
az időben hadászati szempontból általános törvény, 

1 Századok 1877. 484. 1. 
2 Horváth M. : A kereszténység első százada Magyar-

országon. 10. 1. 
3 L. bővebben Religio 1909. 119. 1. 
4 Századok : U. o. 
5 Karácsonyi : Szent István király élete. 11. 1. 
« Századok 1877. 390. 1. 
7 Századok 1877. 784.1. 

hogy az egyes országok között széles, lakatlan terü-
leteket hagytak és e helyeken mesterséges torlaszo-
kat, ú. n. gyepüket készítettek. E gyepük mellett 
őrök voltak, hogy hírt adhassanak az ellenség betö-
rése alkalmából. Csak Nyitrától dél felé volt oly 
terület, melyet országnak lehet nevezni.1 Még szent 
István idejében is Nyitra völgye Oszlánynál, Vág 
völgye Pöstyénnél volt eltorlaszolva, a mai északi 
megyék, Trencsén, Turóc, Zólyom, L ip tó . . . mind 
nagy kiterjedésű erdőkkel voltak borítva. Ezek a 
területek a magyarok birtokai voltak, mint azt 
nyomós történeti bizonyítékokkal beigazolta Kará-
csonyi dr.2 

A fentiek szerint tehát Nyitraegyházmegye mostani 
területe már a X. századtól kezdve Magyarország 
területéhez tartozott, e vidék szlovén lakossága bele-
olvadt a magyar elembe,3 de keresztény hitét meg-
tartotta szervezett papság és templomok nélkül is. 

Szent István királyunk, midőn szervezte az első 
püspökséget, Nyitra mai területét Esztergom egyház-
megyéhez csatolta és az egyházmegyék beosztásában 
bizonyos rendszert követett, az akkori megyék kiter-
jedésére nézve bizonyos arányosságot észlelünk, mely 
csak később zavartatott meg.4 

Vita tárgyát nem képezheti többé, hogy a nyitrai 
püspökséget szent István alapította volna, mert annak 
alapítása a XII. század első évtizedeibe esik.5 Legvaló-
színűbb a sok elágazó vélemény között Karácsonyi 
János dr. állítása, mely szerint a nagyobbrészt cseli-
tótokkal benépesült Trencsénmegye számára 1115 
tá ján alapították a nyitrai püspökséget6 és azért a 
Nyitra egyházmegye tulajdonképeni területéről csak 
ettől az időtől kezdve beszélhetünk. 

A kérdés legmegbízhatóbb és legpontosabb 
megoldása az lenne, ha a nyitrai püspökség levél-
tárában lehetne felkutatni amaz idők adatait és 
világos lenne a kép ; csakhogy e levéltár ismételten 
elpusztult. 1271-ben Ottokár cseh király seregei 
kegyetlen pusztítást vittek végbe Nyitrán, a püspök-
ségi és káptalani levéltárak nagyobb része elpusz-
tult ; 1312-ben Csák Máté seregei a mit magukkal 
nem vihettek, azt tűzzel, vassal elpusztították. 1431-
ben és 1465-ben a husziták garázdálkodtak itt, 
1472-ben a lengyelek foglalták el, 1607-ben Bocskay 
István vezére Rédey Ferenc minden található kin-
cset magával vitt.7 A püspöki és káptalani levél-
tárak ezen oknál fogva a múltból alig tartalmaznak 
érdemleges oklevelet, többszöri utánjárásaim alkal-
mával az egyházmegyei levéltárosoktól azt a kijelen-

1 Századok: 1887. 498. 1. 
2 Történelmi hazugságok 735. 1. 
3 Karácsonyi i. m. 10—11. 1. 
4 Századok 1877. 482. 1. 
s Bővebben 1. Religio 1909. 8. és 9. sz. 
6 Karácsonyi : Magyarország egyháztörténete. 21.1. 
7 Vagner József: Adalékok a nyitrai káptalan törté-

netéhez 48—53. 
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lest vettem, hogy a nyilrai püspökség múlt jára nézve 
csak XVII—XVIII. századból találunk tüzetesebb 
adatokat; azért részint az Árpádkori emlékekben kell 
kutatni, részint a XIII—XIV. századból fennmaradt 
pápai tizedjegyzékekben foglalt adatokat kell mér-
legelni. 

Árpádkori emlékeinkben, kivált Fejér : Codex 
Diplomaticusában és Wenzel: Arpádkori új okmány-
tárában már találkozunk egyes nevekkel, melyeken 
mostani plébániáink vannak. Pl. Trencsén vára 1212 
(F. C. ü. III.! 124), Szólna terra 1240 (W. A. u. o. 
XI. 314), Bolonduch (Beczkó) 1244 (W. A. u. o. XI. 
333), Graduai lóesperesség 1264 (F. C. ü . V3 298), 
üubnicze possessio in comitatu Trencheniensi 1276 
(W. A. u. o. IV. 75), Teplicha aqua calida com. 
Trench. (U. o. XII. 334), treneséni főesperesség 1298 
(F. C. 1). VI,2 162.) Lewa-nak (Illava) 1339-ben 160 
lakosa volt. Ha főesperességröl szólnak emlékeink, 
bizonyos hogy esperességek és plébániák is voltak a 
vidéken, de bogv hány plébánia tartozott hozzá a 
nyitrai püspökség alapításakor, azt megállapítani 
nem lehet; bizonyos csak egy dolog, hogy az egyház-
megye kicsiny volt és hogy csak a Vág part ján fekvő 
akkori ismert várakban és nagyobb helységekben 
voltak plébániák, melyekből a nagy erdőkkel borí-
totl völgyekbe terjedett az Isten igéje. Ily plébániák 
lehettek a Vág balpartján Beckó (Bolondócz), Trencsén, 
Hőlak (Tepla), Dubnic, lllava (Lewa), Kasza, Vág-
beszterce, Peredmér, Hricsó, Zsolna; a Vág jobb 
part ján Szkala, Nemsó, Bolesó, Pruszka, Puchó, Nagy-
Bitse.1 

Ortvay Tivadar nagy müvében2 a pápai tized-
jegyzékek alapján Magyarország egyházmegyéinek 
képét és térképét vázolta a XIV. század elejéről; 
azonban a különben nagy tudással és körültekintés-
sel megírt munka több tévedést tartalmaz, különösen 
Nyitra egyházmegyéről. A ki tanulmányozza a művet 
és a melléje csatolt térképeket vizsgálja, feltűnik 
neki, hogy az akkori Nyitra egyházmegye kiterjedt 
volna egész Trencsén, Árva és Turóc megyékre és 
a Nyitra folyó balpart ján eső területre. Művében 
többi között ezt í r ja : «Egész bizonyossággal tudjuk, 
hogy a régi nyitrai püspöki megyéhez egész Trencsén, 
Turóc és Árvamegyék tartoztak».3 Merész állítás; 
melyet bizonyítani nem lehet, ellenkezőjét kimutatni 
nem nehéz. 

Turóc és Árvamegye sem a XIV. században, 
sem a későbbi időkben nem tartoztak Nyitra-egyház-
megyéhez, azt a továbbiak folyamán beigazolom. 
Nyitra politikai megyére nézve legvalószínűbb azon 
állítás, hogy csak maga Nyitra városa tartozott az 
egyházmegyéhez, legközelebbi vidéke Esztergom 

1 Lásd a nyitrai schematismust. 
2 Ortvay Tivadar: Magyarország egyházi földleírása a 

XIV. sz. elején. 
3 U. o. 79., 80. 1. 

egyházmegyéhez tartozott. Ennek bizonyítékául hozom 
fel a XIV. századbeli pápai tizedszedő jegyzékéből a 
következőket: «Item anno Domini, quo supra (1341) 
die XXV. mensis Április reeepi a domino abbate 
monasterii de Zoborio, Strigoniensis dioecesis.. .B1 

tehát Nyitrától alig' félórányira fekvő zobori apátság 
sem tartozott a nyilrai püspök dioecesiséhez. 

Cserenyei/ István dr. 

Hofbauer sz. JÇelemen Mária hitvalló élete 
főbb vonásaiban feltüntetve. (xxi.> 

Hittérítések. 
Hátra van most, hogy Hofbauer atyának sza-

badkőműves, protestáns és zsidó körökből tett hódí-
tásairól, hittérítéseiről is röviden egyet-mást elmond-
junk.2 Követeli ezt e vázlatos bár, de teljes eletrajznak 
teljessége. 

A szabadkőművesek köréből Hofbauer atya apos-
toli hatása alatt történt megtérések a dolog termé-
szeténél fogva nagyrészt titokban maradtak. A bol-
doggáavatás aktáiból szentünk legújabb rendi törté-
netírója két esetet mutat be. Az egyik, egy 60 éves 
császári hivatalnok esete mellett az illetőnek saját 
neje, a másik mellett a megtért maga, Josef Anton 
von Pilat császári kormánytanácsos tanúskodott. Ez 
az utóbbi, a ki a fejedelmek bécsi kongresszusa idejé-
ben az ő «Österreichischer Beobachter» cimű lapjá-
val a kath. egyháznak s a jó ügynek általában, Hof-
bauer atya sugallata alatt, világraszóló szolgálatot 
teil, a maga megtérését így adja elő: «En Hofbauer 
atyával 1814-ben ismerkedtem meg. Nőm, kit Hof-
bauer atya térített át a kath. vallásra (a mint látni 
fogjuk, protestáns volt), vezetett engem hozzá. Az ő 
atyai gondoskodásának köszönhetem, hogy az igaz 
hitre és a katholikus életre visszatértem. 0 azután 
gyóntatóatyám lett és maradt egész haláláig. . . Én 
Hofbauer atyával a gyónáson kívül (míg élt) heten-
kint legalább kétszer találkoztam».3 A megtérők lán-
goló buzgóságában élt 82 esztendőt.4 Alább még lesz 

1 Monumenta Vaticano I. 426. 1. 
2 Es ging wie bei den Sterbebetten so auch betreffs 

der Konversionen eine ganz eigene Kraft vom Heiligen aus. 
Selbst die verbissensten Apostaten, die Freimaurer, wider-
standen ihm nicht. Und aus Freimaurern, Juden und Prote-
stanten scharte sich bald eine grosze Schar angesehener 
Konvertiten um ihn, ja sie wurden seine edelsten Seelen 
und die wort- und tatkräftigste Helferschar für seine refor-
matorische Arbeit. Innerkofler, 606. 1. 

3 Summarium, a. 1873. 135. 1. 
4 Pilats Haus wurde ein geistiges Zentrum in Wien, er 

selbst ein so eifriger Katholik, dasz Herr Kral bezeugen 
konnte, er sei z. B. acht Jahre genau und pünktlich, auch 
bei schlechtestem Wetter, stets zur selben Stunde alle acht 
Tage zur heiligen Beichte gekommen zu ihm. (Hofbauer atyá-
hoz.) Als 82-jähriger Greis war er einer der Hauptzeugen 
beim Seligsprechungsprocesz seines Beichtvaters. Innerkofler, 
608. 1. 
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róla szó. Merl szentünk szelleme őt, — úgy mint 
p. Klinkowströmöt a nevelés, másokat más téren, — 
a publicisztika terén valóságos katholikus cen t rummá 
tette. 

Von Pilat térítő nejének említésével vezérfonal 
került kezünkbe, a mely bennünket a protestáns 
vallásból megtértek fényes csoportjába vezet át. Von 
Pilat neje Elise von Mengershausen volt. Neki még 
két nővére élt akkor : Ludovika, Klinkowström (a 
m á r ismert konvertita) neje és Augusta, a ha jadon 
legidősebb testvér. Göttingából származtak át Bécsbe. 
Atyjok protestáns lelkész volt. Mind a há rom nővér 
neveltetésök erejénél fogva vallásosak voltak s pro-
testáns vallásukhoz erősen ragaszkodtak. Bécsben 
megismerkedtek a katholikus vallással, még pedig 
úgy, a hogy azt Hofbauer képviselte. A hatás nem 
marad t el. 1814-ben a két házas nővér férje — Pilat 
Metternich herceggel Párisban volt, Klinkowström 
a szövetségesek hadseregének főhadiszállásán — egy 
sem volt otthon. A három nővér együtt lakolt. Elise 
és Ludovika zöldcsütörtökön a protestáns templomba 
mentek úrvacsorára. Szomorúan mentek oda, lelki-
leg összetörve tértek vissza. Protestáns vallásukban 
nem találták ö römüke t ; sőt a mit áldozáskor temp-
lomukban tapasztaltak, «lelki undorral» — saját 
szavuk — töltötte el őket.1 

Mikor a két nővér lelkileg így tépelődött, koco-
gás hallatszott az aj tón. S ki lépett be hozzájok? 
A nagy lelki orvos, Hofbauer atya. Már bejáratos 
volt a két családhoz. Most szentünk «deszkán is 
átlátó» vizsga szeme azonnal észrevette a nők han -
gulatán, hogy az nagyon zavaros. Azonnal a zavar 
oka után kezdett kérdezősködni. «Önök — úgy-
mond — ma az úrvacsorát vették magukhoz, tehát 
örömmel kellene eltelve lenniök». A két nő erre 
kiöntötte szentünk előtt szive keservét, ő pedig csak 
ennyit mondott nekik : «Nem megmondtam ezt m á r 
önöknek sokszor? Ziehen Sie die schwarzen Strümpfe 
aus! (Német közmondás.) Hagyják abba a protes-
tantizmust!» A nők egyike erre egész naivan azt 
jegyezte meg, hogy ő szívesen megtenné ezt, csak 
az a gyónás ne volna ! Mire szentünk ezt válaszolta : 
«Ezt a gondot csak bízza rám!» S a két nő csak-
ugyan neki bátorodott s Hofbauer atya vezetése alatt 
a kath. vallás tüzetes tanulmányozásához látott. 
Szentünk az ő fensőbbséges okosságával gyengéden 
kitudakolta az ő lelki gondozottjainak előéletét s 
mikor egyikök ismét azzal a kifogással állt elő, 
hogy «csak az a gyónás ne volna», Hofbauer atya 
játszi jókedvvel csak ennyit mondo t t : «Ej, mi t ! 
Hiszen ön már csaknem mindent meggyónt ; m á r 
csak kevés tennivaló marad t hátra». Az illető nőn 

1 «Wie hal mich doch heute alles angeekelt. Wie roh 
haben sich die Leute vorgedrängt. Alles hat mich mit Wider-
willen erfüllt», fakadt ki Luise von Klinkowström Elise test-
vére előtt, a ki hasonló érzésről panaszkodott. Innerkofler, 
609. lap. 

csodálkozás vett erőt, mire szentünk megmagyarázta 
neki, hogy hiszen életét már oly hűségesen leírta 
előtte, hogy ő m á r képes lelkiállapotára következ-
tetni. Pótolni már csak keveset kell ; azután a rosszra 
nézve bánatot kell keltenie és a jó ra nézve erős foga-
dást kell tenni. Ezzel a fölvilágositással a két jó -
akaratú nő lelkében minden fönnakadás és nehéz-
ség megszűnt. S csakugyan, mindaket ten 1814. jún ius 
1-én Hofbauer atya kezeibe letették a katholikus hit-
vallást. Tanúik Friedrich von Schlegel és neje Dorothea 
Mendelsohn valának.1 

1815-ben Frankfur t a. M. városa (Kaiserstadt) 
a bécsi kongresszusra Friedrich Schlosser2 patríciust 

1 Ez a két nagyszellcmű egyéniség szintén konvertiták. 
1808 április 16-án tették le, mint férj és feleség, Kölnben a 
katholikus hitvallást. Friedrich von Schlegel, Wilhelm és 
August testvérével Jos. Adolf Schlegel protestáns lelkésznek 
voltak a fiai. Schlegel Frigyes az egyetemes irodalomtörténet 
s egyúttal Vilmos testvérével és másokkal (Schleiermacher, 
Hardenberg, Tieck, Clemens Brentano stb.) a német roman-
tikus irodalmi iskola megalapítója. Nejével, a zsidó Veronika 
Mendelsohnnal, a ki akkor a zsidó Veit bankár neje volt, 
Berlinben ismerkedett meg. Veronika, Schlegel kedvéért, 
férjétől zsidó törvény szerint elvált és Schlegelhez ment 
nőiil. 1802-ben követte Schlegelt Párisba és ott áttért a pro-
testáns vallásra. Azóta Dorothea nevet viselt. Veit-től Schlegel 
nejének két fia volt, kiket anyjuk János és Fülöp néven 
hozott át magával a kath. egyházba. De ez már Bécsben 
történt, a hová Schtegelt Metternich herceg hívta meg Páris-
ból s a 37 éves férfiút az államkancelláriában mint udvari 
titkárt alkalmazta. Bécsben az egész család Hofbauer atya 
lelki gondozása alá került. Az ő keze alatt tért át a két 
zsidó fiú a kathofikus vallásra. A Schlegel-család mind a 
négy nagyszellemü tagja gyermeki kegyelettel és szent sze-
mélyisége iránt határtalan tisztelettel s bizalommal ragasz-
kodott Hofbauer atyához, a ki a két Veit-tel igen bensőséges 
leveleket váltott. A két festő Rómában egy francia abbé 
hatása alatt papi pályára kezdett gondolni. De ők Hofbauer 
atya tanácsa nélkül ilyen lépést a világért nem mertek volna 
tenni. Szentünk 1817. május 31-én Bécsből írt levefében 
szivére köti Fülöpnek, hogy papi pályára komoly és hatá-
rozott hivatás nélkül ne merjen lépni. Leírja a papi állás 
fényoldalát : «Die Geistlichen sind das Licht der Welt, sie 
sind das Salz der Erde, es ist ein schrecklicher Stand«. Azután 
következik ennek a tételnek a bizonyítása, vagyis az árny-
oldal : «Wie können Unheilige andere heiligen '? und wenn 
es geschieht, dasz ein unheiliger Priester die ewigen Wahr-
heiten verkündiget, so verkündiget er ihm selbsten sein 
Gericht. Sie wissen, dasz alle Irrtümer, die die Kirche 
verheerten, durch unheilige Geistliche ausgebreitet worden, 
oder Satan gebrauchte sich ihrer, wenn es möglich wäre, 
die Kirche Gottes zu zerstören». Innerkofler, 372. 1. Az ős-
keresztény idők szent Mónikáira emlékeztet az a levél, melyet 
a nagyszellemű Dorothea szintén Fülöp fiának 1817. október 
14-én Rómába küldött, elmondva neki, miképp nyert ő okta-
tást Hofbauer atyától a «benső magány» minden pillanat-
ban s bármely körülmények között való megteremtéséről, s 
ajánlva neki ugyanezt: t. i. gondolja magát oltár elé, a hol 
Oltáriszentség van s röpítsen imákat, hitet, reményt, szere-
tetet, bűnbánatot, imádást, javufást a szentségben rejlő Jézus 
felé; használja Liguori szent Alfonz «Látogatásai»-t stb. 
U. o. 790. 1. 

2 Nem a történetíró Friedrich Christoph Schlosserről 
van itt szó. Frankfurt követe Goethe rokona és kedvence volt. 
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és városi tanácsost küldte ki követeképpen. Ő és neje 
Sophie du Fay, a ki svájci kálvinista családból szár-
mazott,1 protestáns valláson voltak. Hofbauer atya 
ezt a két nagyműveltségű lelket, nem telt bele egy-
negyed év első találkozásuk óta, szent személyének 
ellenállhatatlan varázsával teljesen meghódította a 
katholikus vallásnak. De hadd beszéljen a maga és 
férje nevében a fönt nevezett linóm műveltségű nő 
maga. 

1864. június 20-iki kelettel ezt a vallomást 
jegyezte le: 

«Boldogult férjem és én szerencsések voltunk 
1815. késő őszén a boldogult Hofbauer atyával meg-
ismerkedni. Ez — a még élő von Pilat házában történt, 
a kinek már elhunyt neje, Elise von Pilat, valamint 
ennek nővére Louise és sógora, von Klinkowström úr és 
neje, szintén Hofbauer atyának köszönhetik legfőbb 
boldogságukat. 

Leírni azt a hatást, melyet ez az Istenben bol-
dogult férfiú reánk gyakorolt, alig lehet; lényének 
alaphangulata szeretet volt Isten és a szentegyház 
iránt és az a vágy, hogy a lelkeket Istenhez vezesse. 
Ez a vágy nyilvánult meg egész lényiségén, szavai-
ban és tetteiben és prédikációiban, melyek szerények 
és egyszerűek valának, mint az ő személyisége, és 
mégis ellenállhatatlan hatást gyakoroltak. 

Mikor ő a katholikus egyház fennségéről beszélt 
és hozzátette, hogy: «csak azok képesek azt meg-
ismerni, kik benne élnek, kik szerencsések gyer-
mekei lehetni», szivemet vágy szállta meg, hogy 
ennek az egyháznak gyermeke lehessek, és így csak-
ugyan, a nélkül, hogy mindjár t tüzetesen tudtam 
volna, mit nvujt nekem, beléptem ebbe az egyházba. 
Azt világosan éreztem, hogy csak ezzel a lépéssel 
szerezhetem meg a megnyugvást, melyet a kálviniz-
mus nekem soha sem adott meg». 

A nő szive rohamban alakult át. 
Férjénél, a nagytudományú juristánál, a lelki 

átalakulás első sorban az ész műve volt. Gondol-
kodás, okok és okozatok gondos meglatolása jött 
közbe. De azért Bécsbe érkezésök óta nem telt bele 
egy negyed év és 1815. december 27-én, szent János 
apostol és evangelista napján, mind a ketten letették 
Hofbauer atya kezébe a katholikus hitvallást,2 a kivel 

«Als Student von Jena hatte er (Schlosser) freien Zutritt ins 
Itaus Goethes und his zu seinem Tode blieb ihm der Olym-
pier in herzlicher Freundschaft zugetan». Innerkofler, 618. 1. 

1 Eine der geistreichsten und feinsinnigsten Damen 
icner Zeit. U. o., 619. 1. 

2 A következő nyilatkozata Schlossernénak Hofbauer 
atyáról két dologról tesz tanúságot: Hofbauer atya csodá-
latos szentségéről egyfelől, másfelől az irónő finom meg-
figyelő és leiró képességéről. «1'. Hofbauer — így folytatódik 
a fönt idézett nyilatkozat — behandelte, nachdem er uns 
das Glaubensbekenntnis abgenommen hatte, uns wie seine 
Kinder, und glücklichere Stunden habe ich nie gehabt, als 
wenn wir, wie es öfter nach der heiligen Messe geschah, 
nachdem wir kommuniziert hatten, bei ihm frühstückten, 

hazatérésök után levélváltás útján maradtak lelki 
összeköttetésben. 

Elképzelhetni, milyen hatással volt a bécsi kon-
gresszus államférfimra és tudós tanácsosaikra Frank-
furt város követének és nejének katholizálása. A kon-
gresszus után Schlosser és neje Frankfurtba tértek 
vissza, a hol őket szentünk csakhamar meglátogatta s 
utóbb is velők több levelet váltott. 

Katholikus finevelő-intézet alapítója. 
A Klinkowström-féle katholikusfinevelő-intézetről 

lesz szó. 
Az a kérdés merül itt fel mindenek előtt, mi 

köze szentünknek a Klinkowström-féle finevelő-inté-
zethez ? 

Mi köze? Hát az, hogy szentünktől származott 
az intézet eszméje, ő szerezte meg annak megnyitá-
sához a császári engedelmet és ami fő, ő választotta 
ki és nj'erte meg az intézet megalkotására és veze-
tésére az arra legalkalmasabb embert, Friedrich 
August von Klinkowströmöt, kit, a mint föntebb lát-
tuk, Hofbauer atya alakjának csodás megjelentetésé-
vel mentett meg fiatal korában az erkölcsi tiszta-
ságnak. 

Hogy az ily intézet mindenek fölött való szüksé-
gességének eszméje Hofbauer atyáé volt, kitűnik 
egész életének folyásából, a melyben láttuk, liogy ő 
a nemzetek életében a fősúlyt az ifjúság nevelésére 
látta fordítandónak kezdet óla, de kitűnik különösen 
abból, a mit a Ilofrat Adam Müllerrel együttesen 
tervezett katholikus főiskolai nevelő-intézetről fen-
tebb elbeszéltünk.1 

wo er, umgeben von seinen Schülern, der heiterste, wirklich 
kindlich fröhliche Hausvater w a r . . . Sie wünschen mein 
Urteil über P. Ilofbauers Frömmigkeit; wie aber könnte ich 
mich anmaszen, ein Urteil über einen Mann auszusprechen, 
dessen ganzes Wesen derart war, dasz sich kein Maszstab an 
dasselbe anlegen liiszt. Wer ihm nahe kam, muszte fühlen, 
dasz in ihm eine Seele wohnte, die nicht allein ohne Falsch 
war, sondern zugleich von so groszartiger Liebe erfüllt, dasz 
man es für ein hohes Glück achten muszte, in Berührung 
mit ihm zu kommen und einen Mann kennen zu lernen, 
dessen Wandel schon hienieden der eines Heiligen war». Az 
áldott lelkű nő, férje ( t 1651.) halála után, Neuburg várában 
lakott, a hol köré kiváló katholikus művészek és tudósok 
szoktak összegyülekezni. Itt, ebben a körben tanulta a pro-
testáns Hammerstein báró egyetemi tanuló korában meg-
ismerni a katholikus vallást : megtudta róla a többi között 
azt, hogy egészen más valami, mint a minek a protestáns 
«konfirmációkon» és más alkalmakkor torzképekben festeni 
szokták. Innerkofler, 619—623. 1. - Pajalich (48. 1.) beszéli 
szentünkről, a ki maga mondta el neki az esetet, hogy szentünk 
egyszer Németországban egy protestáns család vendéglőjébe 
tért be. A háziasszony kíváncsi tekinteteket vetett szentünk 
lábaira: «Und wissen Sie, warum sie das ta t? — kérdé Hof-
bauer atya. — Um sich zu versichern, ob die katholischen 
Priester in Wahrheit Bocksfiisze haben, wie ihr in ihrer 
Jugend von ihrem Prediger gesagt wurde, um Abscheu ein-
zuflöszen und sie so im Irrtume zu bewahren». A hittévelygé-
sek, hihetetlen, mily nevetséges tévedéseken alapszanak! 

1 Wundern niusz man sich blosz, mondja szentünk leg-
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Hogy a császári engedelmet az ily intézet meg-
nyitására, minden akkor uralkodott ellenkező ál lam-
politikai áramlás dacára, szentünk vívta ki, kitűnik 
legújabb rendi életrajzírójának következő elbeszélé-
séből, melyet szórói-szóra idézünk: «A legnagyobb 
nehézséget a kormány engedelmének megnyerése 
okozta. Ismétlődhetett az, a mi Hofrat Adam Müller 
tervével történt. Legokosabb dolog volt, most (a 
bürokrácia mellőzésével) egyenesen a jóságos Fe-
renc császárhoz fordulni. De hát hogyan történjék 
ez? Élt akkor Bécsben egy jámborságban kiváló fő-
herceg, estei Miksa, a német lovagrend Hoch- und 
Deutschmeisterje. Hofbauer atya gyors elhatározással 
ő hozzá fordult, sőt el is ment hozzá. Még ma is él a 
mi innsbrucki zá rdánkban a mi redemtorista jubi-
lánsunk, Oettl József atya. Ő maga hallotta a fő-
hercegtől a következőket : Mikor Hofbauer atya előtte 
állt, ennek megjelenése reá hódító (überwältigenden) 
hatást gyakorolt. A főhercegnek az az egy gondolata 
volt akkor : «Ez egy szent ember». Es Mangold atyá-
nak a főherceg elmondta azt is, hogy ő reá megragadó 
hatással különösen a szentünkön mutatkozott leg-
főbbfokú szegénység volt. Világosan látta a főherceg 
például, hogy szentünknek rongyos csizmáiból ki-
kandikált a harisnya. Erre megszállta a főherceget az 
eltökélés, hogy a szent ember kívánságának teljesí-
tésére mindent , de mindent megtesz. Nemsokára 
azután Hofrat Adam Müller is eljött a főherceghez, 
és ugyanazt a kérést terjesztette elő, hogy a főher-
ceg Ferenc császártól Klinkowström számára az inté-
zet megnyitásának engedelmét szerezze meg. Ekkor 
eszébe jutott a főhercegnek, miképp utasította el a 
császári iroda annak idején Hofrat Adam Müller 
hasonló kérését. Erre való tekintettel most a főher-
ceg fogadalmat tett, hogy ő, ha ezúttal kérése siker-
rel jár , soha többé kávéjához cukrot nem fog hasz-
nálni.1 Miksa el is ment a császárhoz — s a kérés 
meghallgatást nyert. 1818. aug. 28-án kelt a kormány 
rendelete, mely az intézet megnyitását államilag meg-
engedte».2 

Eszme s engedelem megnyerése az eszme meg-

ujabb rendi történetirója, wie er trotz seiner schwankenden, 
untergeordneten Stellung, in der er sogar die Überwachung 
durch die Polizei ertragen muszte, und, wie wir sehen 
werden, keineswegs die Gunst der geistlichen Obrigkeit 
(Hohenwart érsek kedvezett neki) für sich hatte, unentwegt 
am Plane festhielt, auch in Wien ein derartiges Erziehungs-
institut zu gründen. Innerkofler, 634. 1. 

1 Summarium, a. 1873. 144. 1. 
2 Adolf von Klinkowström, Friedr. von Klinkowström, 

302. 1. Zeitlebens hielt Maximilian sein Versprechen betreffs 
des Zuckers. Und zeitlebens wirkte in ihm die Achtung nach, 
die er vom Heiligen gewann. Der Erzherzog wurde einer der 
gröszten Wohltäter der Redemptoristenkongregation, denn 
nicht weniger als drei Klöster erhielt sie von ihm : Wein-
haus bei Wien, Puchheim in Oberösterreich, Cervenka-
Schwarzbach bei Litau in Mähren und ein viertes, Leoben 
in Steiermark, hat er mit groszen Kosten erweitert. Inner-
kofler, 636—7. 1. 

valósítására tehát mind szentünktől származik. De 
neki köszönhető az is,1 hogy az áhítva óhajtott ne-
velő-intézet élére olyan férfiú került, mint a minő a 
legkiválóbb kvalitású konvertita Klinkowström Fr i -
gyes volt. Breznai/ Béla dr. 

Újabb protestáns vélemény a gyónásról. 
Egész anthologiát lehetne összeállítani olyan el-

fogulatlanabb protestáns theologusok és bölcselők 
nyilatkozataiból, kik a katholikus részletes gyónást 
a keresztény tökéletesedés páratlan eszközének vallják. 
E gyűjteményhez adalékul közölhetjük a következő 
érdekes és megszívlelni való sorokat, melyek a 
mellett, hogy több tévedést tartalmaznak, itt-ott a 
katholikus gyónás modern becse és jelentőségére 
érdekes világot vetnek. 

«Az a nemzedék, mely között élünk, hovatovább 
kevesebb figyelmet fordít egyházi beszédekre és 
szószéki vitákra, de azért lelkileg sokkal gyöngédebb, 
mint elődei ; nem azon egyház felé fordul, a mely 
a legjózanabb theologiával szolgál, hanem a mely 
lelki egészséghez fogja visszavezetni, a mely egyéni 
figyelmet fog szentelni egyéni lelkeknek, elismerve 
végtelen változatosságát azon részint egészséges, 
részint beteg vallásos tapasztalatoknak, a melyekre 
az emberi lélek képes. 

Manapság protestáns körökben azok, a kik lelki 
ba jokban sínylődnek, sokkal gyakrabban fordulnak 
a családi orvoshoz, mint a paphoz s minthogy a 
társadalom jelenlegi szervezetében az orvosok tudnak 
legtöbbet az emberi természet homályos oldalairól, 
nem csoda, ha így tesznek; azonban a papságnak 
meg kellene fontolnia, hogy ez a tény magában 
véve ítélet, meg kellene emlékezniök William James 
intelméről, arról, a mi főkötelességük, hogy tudniillik 
gyógyítsák a lelkeket s hogy az egyház aláhanyat-
lása következik be ott, a hol a lelkek gondozása 
e l lankad. . .» 

Ez a tárgya egy rendkívül figyelemreméltó 
levélnek, mely a «Nation»-ban «Mivel tartozik a 
papság Wil l iam Jamesnek» (The clergys debt to 
Will iam James) cimmel jelent meg Kirsoppe Lake 
tollából, ki az őskeresztény irodalom és újszövetségi 
szentirásértelmezés tanára a leideni egyetemen. 

Kirsoppe Lake szerint Will iam James intelme a 
papsághoz főkép abban áll, hogy emlékezzenek meg 
főhivatásúkról, mely nem lehet egyéb, mint a lelkek 
gondozása. Munkái főleg az emberi lelkek gyakor-
lati tanulmányozásának eredményei ; nemcsak össze-
gyűjtötte a tapasztalatokat, de meg is jelölte a beteg 
lelkek szükségleteit s megállapította a lelki gyógy-
kezelés módjait , amelyekkel a lelki bajokat enyhíteni 

1 Auf Anraten Hofbauers entschlieszt sich Klinkowström, 
eine Erziechungsanstalt für Knaben in Wien zu gründen. 
Adolf von Klinkowström, Friedr. v. Klinkowström, 302. 1. 
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lehet. Ez a lelki gyógykezelés a klérus hivatásszerű 
kötelessége, föladata, melynek azonban csak azok 
felelhetnek meg igazán, a kik különféle típusokról 
tapasztalatokat szereztek, a kik gondosan tanulmá-
nyozták a zavarokat és betegségeket, melyekben a 
lelkek szenvedhetnek. Es épen ez a tanulmány az, 
melyet nemzedékek óta nem találhatni protestáns 
országokban. 

A szószék, az Ige hirdetése, a humanizmus 
gyakorlata jórészben homályba borította az «egy 
szükségest», a lelkileg betegek gondozását; a klérusra 
nézve igen erős volt a kisértés, hogy nagyon is 
elfoglalják magukat a hit hirdetésével s a jó csele-
kedetek gyakorlásával s elhanyagolják azon lelkek 
szükségleteit, kik segítségért kiáltanak s azt higyjék, 
hogy mind egy bajban szenvednek s egyforma gyógy-
kezelésre van szükségük. 

Érdekes, hogy ez az eredmény részben a protes-
táns reakció számlájára Írandó, mely a gyóntatószék 
katholikus használata ellen támadt. Érezték és pedig 
méltán, hogy a gyóntatószékkel sok visszaélés történt 
s hogy a papnak nincs hatalma, ép úgy, mint más 
embernek sincs, «a bűnök megbocsátására»;1 arról 
azonban elfeledkeztek, hogy volt értékes elem is a 
gyóntatószékben s ez az volt, hogy menedéket adott 
a beteg léleknek. Kívánatos volt tehát nevelni orvost 
és változtatni a konzultáció módszerén; a protes-
tantizmus azonban elfelejtette, hogy a gyóntatószék, 
legjobb értelemben véve a dolgot, alkalmas találkozó-
helye volt a betegnek és orvosának. 

Azt hiszem, helyén való volt eltörülni a gyón-
tatást ; de hiba volt nem gondoskodni egyéb eszkö-
zökről és módokról annak kivitelére, a mire a 
gyóntatószék, legalább részben, hivatva volt. A gyón-
tatás intézménye a római egyháznak gyengesége és 
erőssége egyaránt. Gyöngesége, mert a mennyiben 
mindenkire nézve szükségesnek hirdetik, akár beteg 
lelkileg, akár nem s az egészségest is lelki gyógy-
szerek használatára szoktatják;2 erőssége, mert olyan 
eszközöket nyújt, melyek által a lelkileg beteg taná-
csot és gyógykezelést kap olyan emberektől, kik, ha 
tisztán tapasztalásból tanulták is, gyakran pompásan 
ismerik a lelki élet pathologiáját. Ebben a tekintet-
ben semmiféle protestáns egyház sem versenyezhet 
a római katholikussal s az éjszak-európai nagy egy-
házak jövője attól függ, hogy mennyire lesznek ké-
pesek ezt a hiányt pótolni. 

A megboldogult William James első sorban 
1 Ez persze mind olyan állitás, a mely nemcsak hogy 

nincs bebizonyítva, de egyáltalán nem is bizonyítható. Ilogy 
is lenne például a második állítás bizonyítható, holott .lézus 
(Szent János evangéliuma 20. 22—23.) nyíltan így szól : «Ve-
gyétek a Szentlelket. A kiknek megbocsátjátok bűneiket, 
megbocsáttatnak nekik ; és a kiknek megtartjátok, meg vannak 
tartva». Adhatott volna-e az Üdvözítő világosabb szavakkal 
hatalmat apostolainak a bűnök megbocsátására? 

2 Ugyan ki nem beteg lelkileg oly értelemben, hogy 
bűne van ? 

bölcselő és lélekbúvár volt, de ha nagy szolgálatokat 
tett e két tudományszak művelőinek is, mégis való-
szinüleg a theologusoknak és a papságnak van leg-
több oka hálával emlékezni meg róla, ha ugyan 
szivükre veszik a leckét, melyre őket tanította. 

A theologusokra nézve William James tanítá-
sának kettős jelentősége van. Először is arra figyel-
meztette őket, hogy tudományukat ugyanazon alapra 
kell fektetni, a melyen a többi tudományok nyug-
szanak: a tények megfigyelésére. Azt a nagy hala-
dást, melyet a mult században a természettudo-
mányok tettek, egyedül a megfigyelés kifejlődése 
telte lehetségessé, valamint a legpontosabb, legszigo-
rúbb különbségtétel a között, a mit megfigyelünk s 
a között, a mit a hipotézis hoz magával. A theologia 
azonban e tekintetben csak utána sántikált a többi 
if jabb tudományoknak s a theologus legfontosabb 
föladata most, hogy újjáépítse theologiáját ugyanazon 
módon, a hogy a XIX. század nagy tudósai újjá-
építették a természettudományt, melyet a középkortól 
örököltek. 

Ez újjáépítés alapja nem lehet más, mint a 
vallásos tapasztalat tényei s a theologusnak köteles-
sége, hogy rendszeresen adja azokat elő és logikus 
elméletbe foglalja össze. Azért manapság fontosabb 
dolog e tények összegyűjtése, mint a rá juk vonat-
kozó régi elméletek kutatása. William James arra 
inti a theologust, hogy inkább tényeket gyűjtsön, 
mint elméletben vitatkozzék; és nemcsak Amerika, 
de az egész tudományos világ szegényebb lett az ő 
korai halálával, kitől évek óta segítséget vártunk 
ebben az irányban. 

De főleg theologusra nézve, ki modern egye-
temnek hallgatója, főfontosságú ez a tanítás. Bizo-
nyos mértékig el van ismerve, hogy a tudományos 
theologia a lapja : a tények kutatása; de sajnos, e 
tények természetéről gyakran megfeledkeznek, minek 
azután az lett az eredménye, hogy a theologia inkább 
történelmi kutatássá és történelem-értelmezéssé vált, 
mint az ember lelki életének tanulmányává, inkább, 
mint az irodalomtörténet egyik alosztályát tekintik, 
a helyett, hogy a fizikai és orvostudomány betető-
zésének tartanák. Egyetemeinken a fizikusok az 
anyagi világot tanulmányozzák, melyhez az ember 
is tartozik, az orvosok a betegségeket, melyek tes-
tünket sújtják. Kiegészítésül a theologusoknak az 
ember lelkének működését kellene tanulmányozniok, 
azonban tényleg leginkább olyan iratok bírálatára 
szorítkoznak, melyeket rég elhalt emberek írtak s 
holt nyelveken maradtak reánk.1 Ha azt akarjuk, 
hogy a theologia éljen, az életet kell tanulmá-
nyoznunk.»2 

1 Hová jutottak a protestánsok az egykori biblia-imá-
dástól ? 

2 Ulhat the family doctor knows. Why the spiritually 
sick consult the doctor and not the clergy. Public Opinion. 
Sept. 30, 1910. 
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Szerény véleményünk szerint e sorok igen ér-
dekes és fontos tanulságot foglalnak magukban. Első 
a vallomás, hogy a protestánsoknál igazi egyéni lelki 
gondozás alig található; a második tanulság, hogy 
ez nem is lesz lehetséges addig, a míg a pap és hivő 
valami gyóntatószék-féle helyiségben nem fognak 
találkozhatni egymással, a mitől azonban eddig leg-
alább a protestantizmus ugyancsak vonakodott. Egyéb-
iránt kötelező teljes bűnbevallás és valóságos föl-
oldozás nélkül ez a puszta találkozás és konzultáció 
eredményre, egyéni kezelésre nem igen vezetne, 
egyrészt tudniillik kötelező parancs liiján a szégyen-
érzet visszatartaná a bűnöst a bűnvallomástól, más-
részt, ha n e m lebegne előtte, hogy valósággal meg-
szabadul bűnei terhétől, nem tar taná érdemesnek 
erőt venni hiúságán, szégyenén és büszkeségén. Nem 
segít itt egyéb, mint az, a meddig William James 
nem mert elmenni, h a n e m félúton megállott: a 
teljes tökéletes katholikus igazság. Valóságos gyónás 
nélkül igazi, egyéni, lelki gondozás nem képzelhető. 

Némethy Gyula dr. 

Az egyes népek, nemzetek története oly szoros 
összefüggésben van egymással, hogy egyiket a másik 
nélkül alig érthetjük meg. Hogy milyen volt vala-
mely ország vallási, politikai és kulturális élete 
milyen vágyak, törekvések érvényesültek főkép iro-
da lmában s mik voltak azoknak rugói, csakis a 
világtörténet megelőző és egykorú eseményeinek 
keretében foghatjuk föl. Egy-egy világtörténeti ese-
mény akárhányszor fordulópontot jelez a legkisebb 
nemzet életében is, egy-egy hatalmas politikai vagy 
szellemi irányzat hul lámai a még oly jelentéktelen 
ország vagy tar tomány területére is eljutnak. Év-
századokig maradandó nyomot hagynak ott. 

Ezt muta t ja a zsidó nemzet viszontagságos tör-
ténete is. 

A választott nép egy csepp a népek nagy ten-
gerében. De az isteni Gondviselés kezében magasztos 
hivatásra volt rendelve. 0 tartotta fönn s ápolta a 
Megváltóban való hitet s a vallási sötétségben botor-
káló nemzeteket előkészítette a világ Világosságának 
elfogadására. Ebben van az isteni üdvrend szem-
pont jából világtörténeti jelentősége. Ámde a nagy 
történeti események hatása alól minden part ikula-
rizmusa mellett sem vonhatta ki magát. Két hatal-
mas birodalom közé volt ékelve. Ezeknek kölcsönös 
kereskedelme, hadviselése a közbenső Szentföldön 
keresztül folyt le. Az is tagadhatatlan, hogy az 
assziriai és babiloni fogság mély nyomokat hagyott 
a zsidó nép vallási, társadalmi és családi életében. 
A fogságból való visszatérés u tán a zsidó nyelv nem 
volt m á r egészen a régi. Az idegenek közötti hosszú 
tartózkodás alatt sok változáson ment át. Az erköl-

csök is megromlottak. A vallás ugyan maga tisztán 
marad t s a hagyományokat is megőrizték az arra 
hivatottak. De a hazatérő köznép sok pogány vallási 
eszmét hozott magával, melyek idő teltével i t thon 
más elemekkel is egyesültek. A fogság szenvedései 
megszilárdították a Megváltóban való reményt, a 
kinek személyéről és országáról a próféták oly 
elragadóan szólottak. Voltak azonban, kik nem értet-
ték meg a Megváltó tiszta eszméjét. Pusztán mint 
hódítót képzelték, a ki ma jdan nemcsak szabaddá, 
hanem a világ urává teszi népét. 

A perzs^ ura lom megdőltével a zsidóság törté-
nete össze van forrva a görögökével és rómaiakéval. 

A Krisztus előtti három-négy évszázadon át 
minden küzdelmét, állami életének belső mozza-
natait, vallási és szellemi téren nyilvánuló törek-
véseit csakis a görög, ma jd a római birodalom tör-
ténete magyarázza meg. 

Az apokrif i rodalom : az egyiptomi és palesztinai 
zsidóság szellemi termékeinek megértéséhez a Kr. e. 
utolsó századokban, közelebbről Nagy Sándor és 
utódai, a diadochok alatt előállott politikai helyzet 
s a vele kapcsolatosan elterjedt hellén műveltség 
adja meg a kulcsot. Ebben s a tisztán megőrzött 
hivatalos vallás mellett még a pogány vallásból 
átvett képekkel és színekkel ékeskedő, nemkülönben 
görög mythologiai elemekkel gazdagított népvallás-
ban kell keresni az apokrif müvek gyökérszálait. 

Szükséges tehát, hogy legalább nagy körvonalak-
kal megrajzol juk a történeti hátteret, lehetőleg éles 
színekkel ecseteljük az utolsó nemzeti királyok alatt 
duló politikai és vallási harcokat. Csak így érthet jük 
meg az apokrifoknak történeti vonatkozásait, titkos 
célzásait az izzó szenvedéllyel folytatott párt tusákra 
s azoknak szereplőire. 

Nagy Sándor halála után (323.) Palesztina egé-
szen Kr. e. 198-ig csaknem megszakítás nélkül az 
egyiptomi Ptolomaeusok alatt volt. Ezek a zsidókkal 
szelíden bántak, csak az volt nekik a fődolog, hogy 
az adót beszolgáltassák. Elegendő e tekintetben az 
I. Ptolomaeus alatt Egyiptomba hurcolt zsidók sor-
sára gondolni. Josephus FI. tanúsága szerint sokan 
átköltöztek Palesztinából Egyiptomba. A föld termé-
kenysége és Ptolomaeus bőkezűsége is édesgette 
őket.1 Áldozataikat azonban a jeruzsálemi templomba 
küldték. A zsidók lassankint megismerkedtek a görög 
nyelvvel és műveltséggel. Nemsokára feltűntek a 
zsidó tanítók és mindenüt t voltak iskolák. I. Ptole-
maeus kérésére Eleazar főpap hetvenkét tudós és 
istenfélő férfiút bizott meg a szentírásnak görög 
nyelvre való fordításával. 

A folytonos érintkezés megismertette a zsidókat 
a görög vallási eszmékkel is. Igy keletkezett egy 

1 Antiquit. XII. 1. : Non pauci praeterea reliquorum 
Judaeoruni sponte in Aegyptum migraverunt, partim liber-
tate terrae nllecti, pariim Ptolemaei erga suam gentem 
liberalitate. 

A J(risztus előtti utolsó századok apokrif 
irodalmának történeti háttere. <i.) 
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sajátos theologiai irányzat, mely az egyiptomi apo-
krifoknak adott létet. Az volt a céljuk, hogy a «zsidó 
eszméket pogány mezbe öltöztetve, mythologiai sze-
mélyeknek bibliai személyekkel való azonosítása 
által a zsidó vallást a pogányoknak elfogadhatóvá 
tegyék, a zsidó vallást és eszméket népszerűsítsék».1 

A görög kultura és bölcselet befolyása észlelhető 
ezen az irányzaton s gyengéd vonzalom a pogány 
művelt világhoz. Ez csak azért, hogy a monotheis-
mus eszméjét a polytheismussal szemben annál ked-
veltebbé tehessék s a zsidó törvényt, mely «minden 
bölcseség» foglalata, megszerettessék. 

Mikor Ili. Antiochus (224 187.) 198-ban az 
egyiptomiakat legyőzte, elkövetkezett végre a Seleu-
cidáknak a zsidókra nézve szenvedéssel teli uralma. 
Maga Antiochus sok kedvezményben részesítette 
ugyan a zsidókat (Antiquit. 12. 3. 3.), de fia és 
utódja, IV. Seleucus (187—176.) Heliodorus vezérét 
elküldte Jeruzsálembe a templom kifosztására és 
terhes adót rótt az országra. 

A Seleucidák alatt a hellén szellem Palesztinát 
is egészen elárasztotta. Különben már a IV. század 
végétől kezdve találkozunk ott a görög műveltség-
gel és szokásokkal. Ez önként érthető. Hisz Palesz-
tina a hellenizmus két szellemi focusa között feküdt. 
Délen Alexandria, északon az I. Seleucus alapította 
Antiochia. Mindkettő egyúttal kormányzati székhely 
is volt. Azonkívül Syriában is, épen úgy, mint 
Egyiptomban és Előázsiában, sok görög gyarmat-
város volt. Ezeket macedón és görög bevándorlók 
népesítették be. Antiochia, Seleucia virágzásnak indult 
s alig volt művelt ember, ki a görög nyelvet ne 
beszélte volna. A Seleucidák alatt a közigazgatás és 
törvénykezés nyelve görög volt. E befolyás alól a 
makacs és idegentől irtózó palesztinai zsidóság sem 
vonhatta ki magát. 

A hellenizmus rohamos terjedését még egy 
másik körülményben találjuk, A diasporákban élő 
zsidók élénk összeköttetésben voltak az anyaország-
gal. Messze vidékekről följártak a jeruzsálemi temp-
lomba s terjesztői lettek a görög nyelvnek és szo-
kásoknak. 

Hogy milyen volt a hellenista szellem hatása 
magára Jeruzsálemre is, kitűnt IV. Antiochus Epi-
phanes uralkodása alatt (174—164.). Jason főpap, a 
mint görögösen magát nevezte, miután Antiochustól 
a főpapi méltóságot nagyobb pénzösszeg igérésé-
vel elnyerte, a szent városban gimnáziumot építte-
tett. Ott maguk a papok is részt vettek a játékokon. 
Jason pedig a Herkules tiszteletérc rendezett ünnepi 
játékok alkalmával 300 ezüst drachmát küldött áldo-
zatul Tyrusba. (I. Makk. 1. 15. II. Makk. 4. 11. 20.) 
Vesztegetéssel jutott a főpapi székbe. De csúfosan 
meg is bukott. Menelaus még nagyobb összeget ígért 

1 L. Székely István dr. egyetemi tanár előadásait az 
apokrifokról. 

Antiochusnak a főpapi hivatal elnyeréseért. (II. Makk. 
6., 18.) 

Jasonnak sikerüli ugyan rövid időre ismét meg-
vetni lábát Jeruzsálemben, de Antiochus, mikor 
170-ben visszatért Egyiptomból, sokakat megöletett 
és a templomot is kifosztotta (I. Makk. 4. 5.). Két 
évvel később Jeruzsálemet leromboltatta, a lakosság 
egy részét fölkoncoltatta s az újból megerősített 
várat szír őrséggel rakta meg. Aztán halálbüntetés 
terhe alatt megtiltotta a szombat megülését s a körül-
metél tetést. Júdea városaiban pogány istenségeknek 
templomokat emeltetett, sőt Zeus szobrát is fölállíttatta 
a jeruzsálemi templomban. 

Megkezdődött tehát a kulturharc, melynek ma-
gasztalt vértanúi a 90 éves Eleazar és a hét makka-
beusi testvér. Kele István dr. 

R ó m a . A vatikáni csillagvizsgáló új intézet fel- -p , 
avatása dec. 17-én folyt le. Ez az intézet t. i. új helyi- . , 
ségeket és új felszerést kapott. Elhelyezve a vatikáni világ-
kertekben van az ú. n. Palazzino Leoninóban. Minthogy fyronil 
az időjárás igen nedves volt, a szent atya nem ment ki 
az intézetbe, hanem magánkönyvtárában fogadta az 
intézet elüljáróságának hódolatát. Megjelentek pedig a 
pápa előtt Malii bibornok, pisai érsek, a pápai csillag-
vizsgáló intézet elnöke, Hägen .1. t. atya, az intézet 
igazgatója és Lais oratoriánus atya, az intézet aligaz-
gatója és a többi alkalmazott tisztviselő, valamint a 
vatikáni paloták mérnök-felügyelője, commendatore 
Manucci. 

Maffi bibornok ünnepi és üdvözlő beszéde az al-
kalomnak megfelelő tudományos beszéd volt az asztro-
nómia köréből. Elmondta, hogy mi történt az ő elnökké 
történt kinevezése óla az intézet fejlesztésére. Fölemlí-
tette, hogy Hägen J. t. atyának Amerikából, George-
townból történt meghívása a vatikáni csillagda élére 
mily szerencsés eljárás volt. Ezek után tüzetesen kifej-
tette a szent atya előtt a végrehajtott újításokat és le-
írta az új szereket, valamint mindjárt az azokkal vé-
gezni szándékolt tudományos munkálkodást. 

Az eddig végzett újabb munkálkodás köréből föl-
említette Stein atya monográfiáját arról, mily tudo-
mánytalan dolog, vagyis mese az, hogy III. Calixtus 
pápa a Halley-féle üstököst «kiközösítette». Előadta 
Maffi bibornok, hogy Hägen atya az új intézet közle-
ményeit egy dolgozatával fogja megkezdeni a Föld ke-
ringéséről. A bibornok ezzel kapcsolatosan emlékeztette 
ö szentségei, hogy egyik elődje, VII. Kelemen 1533-ban, 
tehát 100 évvel Galilei előtt, hallgatta végig egy német 
asztronomusnak, Widmanstadtnak, fejtegetését a Föld 
keringéséről, vagyis a heliocentrikus naprendszerről. 
VII. Kelemen pápa a tiszteletadás minden jelével elhal-
mozta a tudóst és Aphrodisiai Alexander görög író 
munkájának egy kéziratával ajándékozla meg, mely 
most a müncheni állami könyvtárban van. Beszédét a 
bibornok Le Verrier imájával végezte. 

A pápa, a ki nagy figyelemmel hallgatta végig a 
biboros fejedelem beszédét, annak végén nagy tetszésé-
nek adott kifejezést. Köszönetét nyilvánítá a bibornok-
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nak és munkatársainak munkálkodásukért és igyekeze-
tükért, hogy az egyház tekintélyét, mint a tudomány 
pártfogójáét fennen ragyogtatják. Miután apostoli ál-
dását adta, a pápa barátságos beszélgetésbe bocsátkozott 
a jelenvoltakkal. 

Megemlítjük itt, bogy az új csillagvizsgáló építésé-
nek befejezéséi és felavatását két emléktábla örökíti meg 
az intézetbe vezető bejárat jobb és bal oldalán. Angol 
lapok hírei szerint, angol csillagászok az új vatikáni 
csillagászati intézetnek, az ő új igazgatója, Hägen atya 
részéről az égboltozat lefotografálása körül szerzett ér-
demei elismeréseül, teljes csillagászati könyvtárt és 
asztronomikus tábla-gyüjteményt szándékoznak rendel-
kezésére bocsátani. Másféle szerek ajándékozása út ján 
hasonló elismerést terveznek az amerikai csillagvizsgáló 
intézetek. 

* 

Madrid. Spanyolország francia úton.— Francia úton 
lenni egy nemzetnek a mai korban tudvalevőleg annyit 
jelent, mint az Istentől és az ö vallásától való elzúllés 
lejtőjén rohamosan vagy lassan, az mindegy, de hatá-
rozottan és bizonyosan súlyedni. Valaha Franciaország 
után indulni épp az ellenkezőt, a keresztény vallás útján 
való elöretörekvést jelentette. A francia nemzet az oka, 
hogy míg ezelőtt a francia példa követése a nemzetekre 
áldást hozott, most annak nyomában szellemi elzüllés 
s erkölcsi pusztulás következik, mely a francia nem-
zetet az anyagi téren, sőt ennél még mélyebben, a saját 
testi épségében és gyarapodásában is az összezsugoro-
dás szégyenébe vonszolja magával. 

Spanyolország, minden jel arra mutat — nem lévén 
neki keresztény bitre és vallásosságra építendő erköl-
csöt sürgető Vilmos császárja — Franciaország útjára 
fog terelődni, hogyha a spanyol nemzet jobbjai kellő 
eréllyel meg nem emberelik magukat. Erre mutat az, 
hogy a radikális Canalejas-miniszterium iskolai törvény-
javaslata, a melynek célja a francia laicizáció, vagyis 
az iskolának a keresztény vallástól való elszakítása, 
már a senatus előtt van, tehát a képviselőházon át győ-
zött. A spanyol radikális államférfiak ugyanazt a szem-
fényvesztő játékot játsszák a spanyol néppel szemben, 
melyet a hatalmon volt francia államférfiak játszottak 
a katholikus egyház ellen indított pusztító háborúval — 
laicizációnak, frázisosan kultúrharcnak nevezték — a 
francia nemzettel szemben. Állítólag ők nem Isten s 
nem a vallás ellen küzdenek, hanem csak, a mint a 
spanyolok tizenhárompróbás modernista szólamukban 
beszélnek — a «dogmatikus katholicizmus» — uralmát 
akarják megtörni. Burrel, a spanyol kultuszminiszter, 
javaslatának ajánlásában a képmutatás netovábbját ját-
szotta el a senatus előtt, midőn azt mondotta, hogy az 
új iskola nem «vallásellenes», hanem «semleges» lesz. 
Mintha bizony a keresztény vallás iránt való semleges-
ség már nem volna istensértés, tehát vallástalanság leg-
főbb fokon. Azt mondta továbbá, hogy az új spanyol 
iskola «szabadelvű akar lenni és az ország megnyugta-
tására akar szolgálni». Nos hát, a mi Isten ellen van, 
az az emberiség kötelességtudasa szerint nem lehet sza-
bad, mert azt felszabadítani nem szabad soha. A ke-
resztény vallástól való elpártolás, lázadás Isten akarata 
és rendelése ellen. Tehát az sem szabad nem lehet, sem 
valamely ország megnyugtatására nem szolgálhat. 

A spanyol senatusban a kormány képmutató tör-
vényét főleg Toja, a konzervatív párt vezére és a mad-
ridi püspök támadták elvi szempontokból. Toja kifej-
tette, hogy az új iskolai törvény Spanyolországban 
iinparlamentáris eljárás, erőszakolása valaminek, a mire 
nézve a nép a választásoknál nem volt megkérdezve. 
A madridi püspök rámutatott arra a tényre, hogy az 
egész világon mindenütt , a hol keresztény népek lak-
nak — az egyetlen Franciaországot kivéve — a keresz-
tény vallás az iskolákban tantárgy, tehát a nevelés tisz-
telt és hathatós tényezője. Franciaország szakított a 
keresztény népek vallástiszteletével ; de meg is adja az 
árát. A két vezérszónok beszédeinek hatása alatt a 
senatus tagjainak V» része jelentkezett szólásra. A köz-
hirszolgálat még nem hozta a vita végét. 

Jellemző a spanyol szabadelvű állapotokra, hogy 
Maura volt miniszterelnök életével már nem rendelkez-
hetik szabadon. Nemcsak hogy már merényletet követ-
tek el ellene, de nap-nap után érkeznek hozzá fenye-
gető levelek, melyekből három dolog rí ki ! Első az, 
hogy a spanyol szabadelvüség Maurától fél. Második az, 
hogy inogni érzi lábai alatt a talajt, mert fél attól, 
hogy Maura ismét hatalomra juthat . Harmadik az, hogy 
a szabadelvüség sehol és soha a szabadságot nem tisz-
teli és nem tisztelte, mert annak az uralma mindig és 
mindenütt a «szabadelvűek» önkényuralmává gubozó-
dott ki. Civilizált ál lamban igazán vájjon nem nagy, 
nem arcpirító szégyen az, ha egy tisztességes, tekinté-
lyes ember az utcán nem jelenhetik meg szabadon és 
egyedül, hanem segítséget kell maga mellé venni és 
maga mellett tartani szakadatlanul, hogy «szabadelvű» 
ellenségeitől élete mentve legyen ? ! Spanyolországban — 
pedig még csak a kezdet kezdetén van — idáig fajultak 
a «szabadelvüség» uralma alatt az állapotok. Maura 
körül az ő hívei 30 tagból álló testőrséget voltak kény-
telenek szervezni, a mely csapatnak vezére Lacierva, 
miniszterséget viselt férfiú, tehát tekintélyes ember. 

A szabadelvüség azzal a tartalommal, mellyel azt 
a francia szabadelvüség töltötte meg, tarthatatlan álla-
potokat teremt, pusztulására van a nemzeteknek. 

—y —la. 

A b o r s m o n o s t o r i apátság t ö r t é n e t e . I r ta : J r o r f i 

Kovács Ignác. Sopron, 1910. N. 8-r. V I I + 351 1. Ára . 
5 korona. ' o m ' 

Kovács munkájának megjelenése időszerű annyi-
ban, hogy Sopron vármegye közigazgatási bizottsága 
1910 febr. havában föliratot intézett a vall. és közokt. 
miniszterhez a magánalapítvánvú borsmonostori apát-
ságnak a lilienfeldi apátság kötelékéből való kikapcso-
lása s mint önálló apátságnak visszaállítása tárgyában. 

Az apátság a keresztes mozgalmaknak köszöni 
eredetét. Bors Domokos bán, ki fogadalommal köte-
lezte magát a keresztes hadjáratban való részvételre, 
utóbb e fogadalmát egy apátság alapításával váltotta 
meg. így épül föl a régi Babaduri község területén a 
szűz Mária tiszteletére alapított borsmonostori ciszterci 
rendű apátság; a monostor első lakói 1197-ben költöz-
tek be Konrád apát vezetésével a heiligenkreuzi anya-
monostorból. Az apátság további története viszontag-
ságos, akár a sokat zaklatott hazának a sorsa. Végze-
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tesnek mondható az apátságra az 1532. évi török pusz-
títás. Egy időre ugyan még föl tud éledni ; de csakhamar 
világi főurak birtokába jut s egyszerű lelkészetté foko-
zódik. 

Az apátság második alapítója Esterházy Pál herceg, 
ki 1676-ban jutott a borsmonostori uradalom birtokába. 
A Mária-tisztelő buzgó nádor visszaadta az apátságot 
eredeti rendeltetésének ; 1680 márc. 12-én kelt alapító-
levelében a lilienfeldi cisztercitáknak adományozta az 
apátságot. A lilienfeldi apát egyúttal Borsmonostornak 
is apátura volt, mígnem a lilienfeldiektől 1817 aug. 
22-én megvonták a borsmonostori apátság címének 
viselését. Attól fogva a király a magyar klérus érde-
mesebb tagjait tünteti ki a borsmonostori apáti címmel. 
A tényleges és címzetes apátok névsorával záródik 
Kovács történeti összefoglalása, melynek első két feje-
zete még 1904-ben megjelent a «Kath. Szemle» lapjain. 

A könyvnek második része (217—334 1.) oklevéltár. 
Az oklevelek természetszerűleg jobbadán csak az apátság 
birtokviszonyairól tájékoztatnak; mindamellett lehetett 
volna belőlük egymegmás művelődéstörténeti adatot 
is kihüvelyezni, melyek fényt vetnének a kolostor 
belélelére. Szerző ezzel adós maradt. Egyébként Kovács — 
az előszó tanűsága szerint — nem lép föl valami nagy 
igényekkel. Ha monográfiája nem is üti meg mindenben 
a történetírás mai tudományos mértékét, elismeréssel 
kell adóznunk hangyaszorgalmáért, mellyel az adatokat 
együvégyüjtötte. Tn. 

* 

Keiters Kathol ischer Literatur - Kalender. 
Herausgegeben von Dr. Karl Menne. 1910. Zehnter Jahr-
gang. Mit sechs Bildnissen. Essen — Ruhr, Fredebeul & 
Koenen. LXIV és 528 1. Ára kötve K 4.80. 

Ez a zömök kis könyv meglehetős nagy igényekkel 
lép a közönség elé. Már attól is sokat követel, a ki csak 
az egyszerű adathalmazt látja benne : föltétlen tiszteletet 
és elismerést azzal a nagy munkássággal szemben, 
a melynek a lehetőséghez képest hű tükre. A katholikus-
tól pedig, akinek öntudatát növeli, joggal elvárja, hogy 
szeretettel, sőt büszkeséggel vegye kezébe. 

A cím után nehogy hiteles naptári részekre, névnap-
jegyzékekre és szászesztendős jövendőmondókra gondol-
jon valaki. Mindebből irmag sincs benne. Ellenben 
vannak nagyon komoly, nagyon érdekes és nagyon föl-
emelő dolgok, tények, amelyek minden ciráda nélkül 
is igen sokat mondanak. 

Az első LXIV oldalon Gregor Beinhold «Neuere 
theol. Enzyklopädien» címmel az egyházi vonatkozású 
kath. és prot. lexikonokat tárgyalja. Részünkről a Wetzer-
Welte-féle monumentális Kirchenlexikon úgy látszik 
küszöbön álló űj kiadásának szánt praktikus megjegy-
zései érdemelnek különösen figyelmet. 

A többi valóságos kis lexicon ; több mint 500 oldalon 
fölsorolja mindazokat az élő német kath. tudósokat és 
írókat, a kiknek tevékenysége már számottevő nyomo-
kat hagyott a kath. tudomány, irodalom mezején. Ennyi 
papiroson sok adat elfér — de a pontosabb adatok rneg-
hallása után mégis csodálkoznunk kell egy kissé. Valaki 
ráért és összeszámolta a felsorolt írókat s kitűnt, hogy 
a könyv nem kevesebb, mint 4463 kimondottan kath. 
irót ismer. Ez az önmagában is föltétlenül igen tekinté-
lyes szám még többet nyer nyomatékban, ha tudjuk, hogy 

a Kürschner-féle,"; hasonló zsánerű, de egyetemes iro-
dalmi lexikon az összes német írók számát (tehát a 
katholikusokat is beleértve, a kiknek neve mellé finom 
distinkcióval egy «k»-t tesz) 15400-ra teszi. Ha meg-
gondoljuk tehát, hogy ennek a hatalmas seregnek csak-
nem egy harmada kifejezetten kath. elveket vall és hirdet 
írásaiban, nem vonhatjuk szűkebbre azt a csodálattal s 
talán egy kis irigységgel is vegyes elismerést, amelynek 
nyilvánításához már oly régen hozzászoktunk a német 
katholicizmussal szemben. 

Sőt még a hirdetések is adnak egy kis elmélkedési 
anyagot. Akárhány könvvkiadócég keres kiadásra alkal-
mas munkákat, sőt — inauditum quid — még theolo-
giai müveket is szívesen látnak. Nálunk bizony legki-
válóbb theologusaink ajtaján sem kopogtatnak túlságos 
sűrűn a kiadók. Egyetemi, főiskolai tanárok csaknem 
kizárólag önmagukra vannak utalva, ha nem kevesebb 
tudással, utánjárással irott műveiket közzé akarják tenni 
s a szó szoros értelmében áldozatokat hoznak, mikor 
theologiai irodalmunkat gazdagítják. 

Természetes, hogy a további összehasonlítás szinte 
erővel kínálkozik az ember tolla alá, de ez a jelen eset-
ben úgyis fölösleges volna. Miért találgatnék, hogy a 
mi kath. irónemzedékünk felsorolása vájjon hány oldalt 
foglalna le valami irodalmi almanachban, mikor talán 
sokszor önmagunknak sem merünk feleletet adni az ilyen 
természetű kérdésekre? A gyengeség nagyon pontos 
tudata mindig csüggesztőleg hat, íróinknak pedig, ha 
kevesen vannak is, feszülő inakkal kell a küzdelmet 
folytatni. Sőt annál inkább. 

Azért mégis jó, ha megjegyezzük magunknak ezeket 
a nagy számokat. Voltak idők, a mikor sokkal ösztövé-
rebbek voltak s csak a szakadatlan hűséges munka 
növesztette őket ennyire. Erre a szakadatlan munkára 
van nálunk is szükség, ha a kath. restauráció eredmé-
nyeit mélyíteni akarjuk. 

Mert tény, hogy irodalmi életünk nagyon szűk 
mederben halad. Irodalmi társulataink, bár a buzgóság 
nem hiányzik belőlük, nem tudnak olyan arányú és 
kihatásaiban fontos tevékenységet kifejteni, amely a 
nem kath. célokat szem előtt tartó egyéb hasonló tár-
sulatok mellett tekintélyes súllyal esnék a latba. A Szent-
István-Társulat Tud. és írod. Osztálya ritkán tart fel-
olvasó üléseket, a melyeken csaknem mindig szaktudó-
sok értekezései hangzanak el. Az Aquinói Szent-Tamás-
Társaság ülései már érdekesebbek, változatosabbak, 
gyorsabban is következnek egymás után, törzsközönsége 
mégsem akar lényegesen megnövekedni. 

Akik irodalmi életünk jelenségeit figyelemmel kisé-
rik, be fogják látni, hogy más irányban is intenzív, 
széleskörű, korszerű vállalkozásokra van szükség. A kö-
zönség, ha irodalomról, irodalmi szükségletekről beszél, 
csaknem mindig a szépirodalmat érti alatta s tagadha-
tatlan, hogy a viszony, a mely a közönség és a szép-
irodalom között fönnáll, sokkal intimebb, mint az, a 
mely a tudományos irodalomhoz fűzi. Ezen a téren is 
kell valamit csinálni, ha nemakarjuk, hogy kath. szép-
irodalmunk végképen hamupipőke szerepre legyen kár-
hoztatva 

Van Bécsben egy egyesület, melynek neve : «Ver-
band katholischer Schriftsteller und Schriftstellerinnen 
Österreichs.» Elnöke Richard von Kralik, a nagyon elő-
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nyösen ismert kiváló kalholikus író. A szövetség 1896-
ban alakult azzal a céllal, hogy fölhívja a ügyeimet a 
katholikus irodalomra s ezt a figyelmet ébren tartsa, 
növelje. Másik célja a tagok anyagi érdekeinek megvé-
dése, biztosítása, melynek megvalósítására segélypénz-
tára is van. Irodalmi matinékat, vitatkozó estélyeket, 
szinielőadásokat rendez, a melyek mind nagy mérték-
ben hozzájárulnak ahhoz, hogy mindig több hivet sze-
rezzenek maguknak úgy az irók, mint a közönség so-
raiból. Nem tudom, vájjon a mi állapotaink megenged-
nék-e egy ilyen egyesület alakítását, a mely ugyanezt a 
célt ugyanezen eszközökkel igyekeznék elérni, de hiszem, 
hogy a megvalósulás esetén rövidesen az állapotok ja-
vulásáról beszélhetnénk. 

Gondolom, Prohászka püspök mondotta egy izben : 
«Germania docet — és mi kezdünk jó lanulók lenni». 
Nos, csak tanuljunk tőlük tovább, de a tantervből ki ne 
hagyjuk valahogy a katholikus irodalmat! Az irodalom 
nagyhatalmi állásának bizonyítására sok tintát fogyasz-
tottak már el, tudjuk, hogy a legfontosabb kulturténye-
zők egyike. Végtelen sok kihatással van az izlés, föl-
fogás, valláserkölcsi állapotokra, hogy milyen irány 
hatalmasodott el benne s ja j annak az iránynak, a mely 
nem törekszik minden erejével ennek a hatalmi állás-
nak megszerzésére. Az erősebb irgalmatlanul eltiporja s 
a világ mindig az erősebb, a győztes oldalára áll. 
A tanulás, haladás, tökéletesedéstől tehát a katholikus 
irodalom sem zárkózhatik el. Vigyáznia kell, nehogy 
úgy járjon, mint az az atyafi, a kinek épen az orra előtt 
ment el a vonat. Emberünk azonban nem jött zavarba. 
Kezében a jeggyel, fölényes nyugalommal legyintett 
utána : Mehetsz ! Itt a biléta ! — Résen kell lennie, hogy 
a haladás vonatját, a melyben a keresztényellenes iro-
dalom képviselői már kényelmesen elhelyezkedtek, el 
ne szalassza, mert bizony hiába fog integetni utána, 
hogy mehetsz, az igaz elvek, az örök igazságok nálam 
vannak. A vonat nem fog megállani s tovább robog, 
hogy utóiérje az emberek szivét, gondolkodásmódját, 
igényeit — s utói is fogja érni. Az utána jövök már 
elfoglalt területeket találnak. 

Magától értetődik, hogy ez a haladás, tökéletesedés 
nem történhetik az igazi katholikum rovására s inkább 
csak a külsőségekre szorítkozik. A Németországban most 
is folyó heves viták rendkívül érdekes adalékokkal szol-
gálhatnak erre vonatkozólag. A két főorganum, a «Der 
Gral» és a «Hochland» tulajdonképen ugyanazon az 
alapon áll, csakhogy míg a Hochland irányzata nagyon 
szeretné a katholikus elemet a lehető minimumra redu-
kálni az irodalomban, addig a Gral egyenesen arra a 
szoros kapcsolatra épít mindent, a mely a katholicizmust 
a kulturával, tehát az irodalommal is összefűzi. 

A tömegek, társadalmi osztályok tömörítésének pél-
dáját követhetnék katholikus Íróink is. Ezek a lépések 
jelentékenyen közelebb vinnének bennünket ahhoz az 
időhöz, a mikor majd a mi kiadóink is megengedhetik 
maguknak a magyar Keiter kiadásának luxusát. 

Ennek az elképzeléséhez persze igen jó fantázia kell, 
de nem tudom elhinni, hogy egyáltalában ne lennének 
már javíthatatlan optimisták, a kik tudnak dolgozni, 
fáradni, küzdeni, legfőképen azért, mert hisznek annak 
az igazságában, a mit hirdetnek. 

És nem tudom belátni, miért szegné itt is minden 

ideális törekvésnek, önzetlen munkának, lelkesedésnek 
szárnyát az a körülmény, hogy egyetlen kezdeményezé-
sünket sem tudtuk a Shakespeare utasításai szerint 
megalapozni? O mondja valahol: 

If money go before, all ways do lie open. 
Holini előzetes pénzekről van benne szó, a melyek 

minden theóriánál ékesebben beszélnek, a melyek az 
előre kicölöpözött útról minden buzgóságnál, lelkese-
désnél gyorsabban, eredményesebben söprik el az aka-
dályokat. Wiblitzhauser Ödön. 

A theologiai oktatásról. (u.> 
A társadalmi és tudományos mozgalmak annyi 

új kérdést vetettek fel, hogy ezeknek alapos tárgya-
lása a theologiai oktatás mai keretében teljes lehe-
tetlenség. — A kérdésnek per tangentem való előadása 
pedig nem sokat ér. Hogy a pap az életben érdek-
lődjék a társadalmi mozgalmak iránt és azokban 
jelentékeny tényező legyen, ennek első föltétele az 
alapos tudás. Ignati nulla cupido. Alapos tudás 
közléséhez pedig külön cathedra kell. Ez a legtöbb 
szeminár iumban nincs meg. 

És mi lesz a többi tudományos mozgalmakkal? 
Említsem-e pl. a dogmatika körébe vágó leszár-
mazási elméletet vagy pedig a vallások tör ténetét? 
Szintén ú j Studium, melynek egyes francia szemi-
nár iumokban külön cathcdrája van. És helyesen, 
mert a kath biblikus tudománynak manapság ezzel 
számol kell vetni. Semmiféle tudománynak nem 
szabad szárazzá válnia. A theologiának legkevésbbé. 
Hiszen a theologia az igazi élet tudománya. Ott kell 
a harcot megvívnia. De minden tudomány, tehát 
a theologiai is szárazzá válik, ha nem tekinti az 
illető kor mozgalmait. Enélkiil a theologia olyan 
lesz, mint a gyökerestől kiszakított fa : elszárad. 
A theologia oktatásnak nem szabad a paragraphusok 
szíik keretébe szorítkoznia. Az ilyen munka lélek-
ölővé lesz; a tárgyat meg sem kedvelted, nem hogy 
megismertetné a hallgatóval. Az ilyen oktatás neveli 
azután az olyanokat, kik alig várják, hogy ellök-
hessék a tárgyat maguktól. De manapság olyan-e a 
theologiai oktatás, hogy összeköttetést tart az élet-
tel ? És ha nem tart, mi az oka ennek és hogyan 
lehetne ezen segíteni? Azt hiszem, nem vétek az 
igazság ellen, ha azt állítom, hogy a theologiai 
oktatás nem mindig tart összeköttetést az élettel és 
pedig azért, mert nem tarthat. Ennek pedig több 
oka van. Melyek ezen okok? Az egyik a theologiára 
került i f júságban van. Évről-évre tapasztaljuk, hogy 
mily rendkívüli csekély előképzettséggel rendelkezik 
az érettségizett ifjúság. Nyelvtudás tekintetében, a 
mi pedig nagy tényező különösen hazai theologiai 
intézeteinkben, egyenesen megdöbbentő a gyarlóság. 
Latin nyelvben pl. oly csekély készlettel rendelkezik 
egyik-másik, hogy a theologiai tanárt egyenesen 
megbéní t j a abban,hogy főiskolai színvonalon marad-
jon. Mert hiába agáinak a latin nyelv ellen, anél-
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kill nem lehet mozogni a theologiában. Hazánkban 
pedig, hol a magyar nyelvű theologiai tudomány 
csak most bontogatja szárnyait, képtelenség kizáró-
lagos magyar nyelvű tanulásról beszélni. A theologiá-
nak sokat kell szenvednie a gimnáziumok szűk 
látókörű soviniszta törekvésétől az idegen nyelvek, 
különösen a latin és görög nyelv teljes kiküszöbölésére. 
Arról meg nem is szólunk, mert arról csakugyan 
nem tehet, hogy a növendékek jövendő szakpályájára 
egyáltalában nincs tekintettel. így azután a kikerült 
növendék előtt a szakpálya, pláne a theologia, a szó 
szoros értelmében új világ. És most vegyük mind-
ehhez a theologiai oktatás mai berendezését. 

Négy év alatt be kell a növendéket vezetni nem-
csak a theologia, hanem a latin nyelv mysteriumaiba 
is, melyek sokszor a declinationál és coniugationál 
kezdődnek, ha nem a helyes olvasásnál. Itt van az-
után az a hires váltakozó rendszer. Kezdi mondjuk 
a növendék az egyháztörténelemmel. Jönnek a kü-
lönféle haeresisek és fogalma sincs arról, hogy mi a 
haeresis, dogma stb. De azután a tanárt is számba 
kell itt venni. Ennek a feje sem lehet káptalan. Ma-
napság a theologia minden egyes ága oly széleskörű, 
hogy egész embert igényel. Mai körülmények között 
teljesen igénybe veszi az embert, ha pl. az ószövet-
ségi vagy újszövetségi biblikum terén akar szak-
emberré lenni. Azt pedig senki se mondja, hogy falun 
ezekre nincs szükség. Erre először azt felelem, hogy 
az ember előre sohasem tudja, mire lesz szüksége 
az életben. Azután utalok az előbb említett Captier 
következő szavaira : «Il est si pieux ! C'est trop 
pen, c'est de ceux- la, quiun maître esperimenté 
disait : «L'ange tombe, la bete reste».1 Nem elégsé-
ges a jámborság, az angyal elbukhat, de megmarad 
az állat. Megmarad az intelligens laikusok gűnyjára 
és a hivek kárára. Azután, a kik így beszélnek, azok 
a diákpsychologia elemeit sem ismerik. A diák, ha 
theologusnak is hívják, rendszerint kevesebbel is 
megelégszik. Ha már most keveset is nyujtunk, ugyan 
minő készültséggel fog kimenni? És itt szabad le-
gyen a gör. kath. szempontot külön is kiemelni. 
Nálunk a theologia elvégzésével körülbelül a tanulás 
is végződik. Ha tehát még a theologián sem szerez 
kellő ismereteket, de még azt sem tanulja meg, hogy 
mit jelent az, dolgozni lelkiismeretesen, ugyan minő 
munkásságot fog ez nyújtani, mint p a p ? Az ilyen 
theologusokból nem is válnak papok, hanem amo-
lyan egyházi hivatalnokok és pedig ez sem a javá-
ból. Lehet-e mindezeken segíteni és hogyan? Most, 
hogy az egyetemi theologiai oktatás reformjáról szó 
van, időszerű e kérdésnek is a fölvetése. 

A gimnáziumi oktatáshoz nem szólok. Tudjuk 
azt, hogy a külföldön sok helyen az egyház már a 
gimnáziumoknál vezeti jelöltjeit. Ezen líceumok t. i. 
szoros összeköttetésben állnak a theologiával. Meg-

vannak ennek az előnyei, de megvannak a hátrá-
nyai is. 

Azt hiszem azonban, hogy a bajokon jelentéke-
nyen lehetne segíteni a theologiai propedentika szer-
vezésével. Ez állana egy évből és a szükséges nyel-
vek tanulásán kívül előkészítene a theologiához. 
Ezen a szakon helyettes tanárok tanítanának. Az ilyen 
própedeutika iskola volna a theologusok számára, 
de egyúttal igen jó iskola volna a rendes tanárság-
hoz is. Ezzel együtt kellene járni a váltakozó rend-
szer megszüntetésének is és a theologiai tanári ki-
nevezéseknek egy határozott szakhoz való kötése. 

Sed nunc venio ad fortissimum ! Itt van a theo-
logiai tanárok fizetése. Ez nem egyszerű gyomor-
kérdés, hanem határozottan elsőrendű egyházi kul-
turális kérdés.1 Nem kell azt bővebben fejtegetni, 
mindenki előtt ismeretes, hogy a theologiai tanárok 
fizetése egyszerűen tarthatatlan. Ezért ezt senki sem 
tekinti stabil állásnak. Hogy pedig ez szintén nem 
válik a theologiai oktatás előnyére, arról nem is kell 
szólni. Vegyük már most ehhez azt, hogy a theolo-
giai tanárnak, ha a kor színvonalán akar maradni, 
mozognia kell. De mer r e? Bizonyára nem kéjuta-
zásokra kell mennie, hanem tanulmányutakra. Érint-
keznie kell a tudomány képviselőivel. Itt van pl. a 
velehrádi kongresszus, melyet kétévenkint szoktak tar-
tani. XIII. Leo pápa és annyi más dicső elődje 
kedves gondolatának, az uniónak megvalósítására 
törekszik. Illő-e erről theologusnak, pláne a keleti 
Egyház fiának e lmaradni? Hiszen ez az elveszett 
testvér keresését végzi. A görög egyesült Egy-
háznak pedig ebből különösen részt kell kérnie. 
Milyen szép feladatot teljesítene az a tanár, ki pl. az 
exegesis folyamán sohasem hagyná figyelmen kívül a 
nem egyesültek ellenvetéseit. Ezeknek megvalósítá-
sához azonban biztos anyagi alap is kell. Kongresz-
szusok látogatása, könyvek beszerzése pénzbe, még 
pedig igen sok pénzbe kerül. Ha minden egyház-
megyei központban volna egy könnyen megközelít-
hető, kifejlesztett és állandóan fejlesztett könyvtár, 
akkor legalább erre lehetne támaszkodni. Ez azon-
ban a legtöbb helyen hiányzik. És a hol van is régi 
becses könyvtár, annak sem látják nagy hasznát. 
Nem régen igen előkelő személytől hallottam, hogy 
nem tud nyugodtan dolgozni az egyházmegyei könyv-
tárban. Bizony sokszor úgy vagyunk vele, hogy szive-
sebben fordulunk Bécsbe, Münchenbe vagy akárhova, 
mint saját egyházmegyei könyvtárunkhoz. Herme-
tice el van zárva és rajta próbálja ki az idő vasfogát. 

Hogyan próbáltak ezen eddig segíteni? Tudjuk, 
úgy, hogy mellékállásokkal látják el a tanárt. Hálá-
sak vagyunk mi ezért, mert elvégre élni kell és ez 
is jobb a semminél. De bizonyára nem egyszer fáj-
laljuk, hogy mennyi időt vesz igénybe a kenyér-

1 La Croix említett száma. 

1 A következő sorokat az illetékes körök szíves figyel-
mébe ajánljuk. Szerk. 
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szerzés v a l a m e l y k e d v e s t á r g y u n k r o v á s á r a . V a n n a k , 
k ik a j e l e n l e g i á l l apo to t azzal is m e n t e n i a k a r j á k , 
h o g y a s zo ros n e v e l é s n e k és o k t a t á s n a k egy k é z b e n 
kel l egyesü ln ie . Ezé r t a t a n á r l egyen egyú t t a l e lő l -
j á r ó is. P e d i g ez é p e n n e m t a r toz ik a t r i en t i z s ina t 
k ö v e t e l m é n y é h e z . Két h i v a t a l r e n d e s e n vagy egyik, 
vagy m á s i k k á r á v a l j á r . 1 

É s m i n d a m e l l e t t e d d i g a l ig l á t u n k r e m é n y s u g á r t , 
m e l y a he lyze t j a v u l á s á v a l kecseg t e tne . P e d i g h á t ez 
n e m is o l y a n ú j do log . 

Ausz t r i a e r r e is m e g t a n í t m i n k e t . Mégis o ly i d e -
g e n k e d é s t l á t u n k , v a l a h á n y s z o r fe lvet i v a l a k i a t h e o -
logia i t a n á r o k f i ze t é sének r e n d e z é s é t . N e m r é g e n 
h á l á s a n h a l l o t t u k Mihá lyf i egyet, t a n á r ú r n a k i d e -
v á g ó fe l szó la lásá t . De u g y a n a k k o r s a j n o s a n l á t t u k , 
h o g y az «Alkotmány)) , b á r b e vol t n e k i k ü l d v e , 
m e l l ő z t e az igaz s z a v a k köz lésé t . L e g ú j a b b a n egyik 
k a r t á r s u n k h a t a l m a s m e m o r a n d u m o t készí te t t e t á r g y -
b a n . Össze v a n itt ve tve az összes h a z a i f ő i s k o l á k , 
k ö z é p - és n é p i s k o l á k t a n á r a i n a k fizetése. Sa jnos , a k a t h . 
t heo log ia i t a n á r o k f izetése m i n d e g y i k e n a ló l m a r a d . 

E h h e z a k a r o k én is egy-ké t a d a t t a l j á r u l n i , m e l y 
a m e m o r a n d u m b a n n i n c s m e g . Ezze l r á c á f o l o k a r r a 
a s o k s z o r h a n g o z t a t o t t m o n d á s r a , m e l y e t a k ü l f ö l d ö n 
is igen j ó l i s m e r n e k és m e g m o s o l y o g n a k : E x t r a H u n -
g á r i á m n o n est vi ta . 

A b o l g á r és s z e r b o r t h o d o x t h e o l o g i á k o n m e g 
v a n a r e n d e s és he lye t t e s t a n á r o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e . 
A r e n d e s t a n á r h a v o n t a 300 f r a n k o t k a p . 

Az e l m ú l t s z ü n i d ő b e n a l k a l m a m vol t t ö b b r o m á n 
t h e o l o g i a i t a n á r r a l t a l á lkozn i . E z e k t ő l a k ö v e t k e z ő 
a d a t o k a t k a p t a m . 

A h a z a i r o m á n n e m egyesü l t t h e o l o g i á k o n a 
k e z d ő t a n á r f izetése 800 f r t , d r á g a s á g i pó t l ék , l akás . 
A r e n d e s t a n á r é : 1200 f r t , l a k á s p é n z (400 fr t ) , d r á g a -
sági pó t l ék . R o m á n i á b a n : 360 lei ( h a v o n t a ) , 5 — 5 
éves , 54 lei, pó t l ék . He lye t t e s t a n á r é 120 v a g y 140 
lei h ó n a p o n k i n t . Szóval ezek is j o b b a n á l l n a k , m i n t 
a h a z a i ka th . t heo log ia i t a n á r o k . A m e m o r a n d u m 
e t e k i n t e t b e n e lkészü l t és azt h i s z e m , b e is let t 
n y ú j t v a . B á r h o g y a n is lesz a j ö v ő b e n , a k u l t u r á l i s 
m u n k á b ó l e z u t á n is k i a k a r j u k v e n n i r é szünke t . 2 

Hadzsega Gyula dr. 

M. K i s v á r d a . 1. Még két korona. 2. Az illető civil, 
állami felsőbb leányiskolái tanár. 

K i m . B u d a p e s t . Mindig komolyan, szépen s erkölcsi 
érzékkel szokott írni, mint ez az «Alkotmány» segédszerkesztő-
jéhez illik. De a mult vasárnap «A sajtó»-ról írt cikkében 
egyenesen remekelt. Emlékül ideiklatjuk cikkének záró 
sorait : «A sajtó sülyedésében nem azok a legnagyobb 
bűnösök, a kik a romboláson munkálkodnak, hanem a kik 
a minden mindegy kényelmes elvi alapján állva, közönnyel 
nézik a sülyedést s azt a nagy és fárasztó, de mégis remé-

nyekkel teljes munkát, melyet értük is folytat a meg nem 
alkuvó, hitében bizó, erkölcsi alapokon álló katholikus sajtó». 

K. Szeged . Már egyszer kifejtettem önök körében, hogy 
a honfoglaláskor a vezér és a harcosok fölosztották maguk 
között az elfoglalt területet ; ebből eredt az Árpád-család, 
tehát szent Istvánnak is a családi birtoka és ebből eredtek 
a törzseknek birtokai : a szállásbirtokok. Egyik is, másik is, 
mint ma nevezzük, magánbirtok volt ; se állam, se állami 
birtok akkor nem létezett. Abból a családi birtokból — tehát 
a sajátjából — ajándékozta meg szent István a püspökségeket 
és apátságokat ; a magáéval rendelkezett tehát, mint ma is 
bárki a saját birtokával. Ez a jellege az Istvánkori egyházi 
birtoknak. Az a szocialista úr beszélhet hát és óhajthat 
akármit, egyet azonban nem tehet, nem csinálhatja vissza a 
történelmet. Az a birtok nem volt s nem lehetett eredetében 
állami birtok. 

II. B u d a p e s t . Az öreg Horác tehát egykor jól figyelte 
meg az embereket, mint ezt első szatírájában olvassuk. 
S különös : ma is csak úgy van, mint Augusztus korában 
volt s bizonyára igy is lesz mindig. Minden ember a má-
sikat tartja boldognak s viszont és irigykedik reá. A valóság 
pedig az, hogy egyiküknek sincs igaza, mert minden ember-
nek megvan a saját baja és szenvedése, csak más formában. 
Vörösmarty szerint : az emberek annyi milliója s köztük 
valódi boldog oly kevés. A ki pl. egészséges, talán szegény s ke-
vés a pénze, a pénzes ember meg sokszor sokat adna — egy kis 
egészségért, vagy mondjuk csak: a lelki békéért. A kézi-
munkás görbe szemmel néz az «úrra», pedig sok munkásnak 
ma jobb anyagi ellátása van, mint nagyon sok hivatalnoknak. 
S van más panasz is. A mai szociális időben a kik leghango-
sabbak a bér követelésében, igen-igen sok esetben nem a 
legmunkásabbak, hanem valójában azt sem érdemlik meg, a 
mijük van. Sok hivatalfőnök az alantasairól, sok igazgató a 
tanítókról, sok munkaadó a munkásokról, sok háziasszony a 
cselédekről s így tovább beszélhetne csak igazán arról, miként 
tejesítik kötelességeiket, miként végzik munkájukat —sokszor 
épen a legkövetelődzőbbek. S mit szóljunk a legújabb típus-
ról : a jól fizetett utazó izgatókról? Szidnak mindent és 
mindenkit, míg ők maguk nagyságos képviselők vagy leg-
alább is szakszervezeti pénztárosok, szóval urak nem lesznek. 
A világ egy nagy színpad sok ezer koronás primadonnákkal 
és napidíjas kóristákkal s mindig is így lesz ez, csak a 
szereplők változnak. I. Napoleon, illetőleg a forradalom el-
kergette vagy kivégeztette a született arisztokráciát, de ő 
nyomban kápláraiból nevezett ki új grófokat és új herce-
geket. így gondolkodik ma is a legtöbb szociáldemokrata. 
Mert az ember úgy fogja föl az egyenlőséget, hogy ő legyen több 
a másiknál és marakodik tovább. Csak a kereszténység hoz-
hatja közelebb egymáshoz az embereket s leheti őket igaz-
ságosakká. Ha ez még sem történik, onnan van, mert sokan 
kivonják magukat hatása alól s nem követik elveit. 

TARTALOM. A dogmát lan őskereszténység. II. 
Dudektöl. — A nyi t ra i püspökség ha tá ra i a tör ténelem 
folyamán. I. Cserenyey István dr.-tól. — Hofbaue r sz. 
Kelemen élete. XXI. Breznay Béla dr . - tó l . — Ú j a b b 
p ro t e s t áns vé lemény a gyónásról . Némethy Gyula dr.-
tól. — A Krisztus előtti u tolsó századok i r o d a l m á n a k 
tör ténet i hát tere . I. Kele István dr .- tól . — Egyházi világ-
krón ika . —y - / a - t ó l . — Irodalom. Kovács : A b o r s r 
monos to r i apá t ság története. Th.-től. — Keiters Kath. 
L i t e ra tu r -Ka lender . Wiblitzhauser Ödöntől. — A theo-
logiai okta tásról . II. (Vége.) Hadzsega Gyula dr.-tól. — 
Telefon. 

1 Schrörs id. m. 84, 88. 1. 
2 Úgy van ; kérjenek, de munkájokról, kötelességeikről 

azért meg ne feledkezzenek ! Szerk. 

Laptulajdonos és kiadó : 
DUDEK JÁNOS dr . egye t emi ny. r . t a n á r . 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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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. 
" 6- EOYKTEMI TANÁR 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27, 

A dogmátlan őskereszténység. (in.) 

A üidaehénak sem célja, sem tartalma nem en-
gedi meg, hogy az összes legrégibb és pedig mind 
szóbelileg, mind irásbelileg áthagyományozott keresz-
tény tanok leverődésének tekintsük. Ezt maga Harnack 
is azzal az előbbi állításával zárta ki, midőn iratun-
kat helyesen a hivek mindennapi szükségleteire szol-
gáló gyakorlati vezérfonalnak minősítette. 

Valóban az volt a Diadaché és semmi több ; 
kis kézikönyv a hivek számára, hogy a magán és a 
hitközségi életben az élet mindennapi szükségletei 
között eligazodjanak. Csupa előírás az egész; min-
den fejezete s a fejezetekben minden mondat csupa 
parancsoló módú igékkel kezdődik: tedd ezt, tedd 
azt, ezt meg kerüld. Az elméleti tanokat, az előbb 
fölsorolt dogmatikus tartalmat is csak ezek mellől a 
parancsok mellől hámoztuk ki, a mennyiben in-
dító okául szolgálnak a felsorolt ethikai rendel-
kezéseknek. Ugyanis a dogma és a morá l szervesen 
függnek össze a Didachéban; csak azért kell így és 
így cselekednie a kereszténynek, mivel ez és ez a 
keresztény tan így követeli. így van kiépítve az 
ethika a Didachéban. Az őskereszténység t. i„ vala-
mint egyáltalán a kereszténység a mai napig, dog-
mától független morált , élőfát gyökér nélkül, nem 
ismert és nem ismer. 

Ez a természete s nyilvánvaló célja a Didaché-
nak kizárja azt, hogy valami őskeresztény tani 
p romptuar iumnak tekintsük és benne az ősegyház 
szóbelileg és irásbelileg áthagyományozott összes 
tanait keressük. Midőn tehát Harnack mégis ezt állítja, 
nemcsak a Didaché vezérfonal-természetéről mondott 
előbbi állításával jön ellenkezésbe, hanem ellenkezésbe 
keveredik kommentá r j ának egész második felével 
is, a Didachéban szereplő «apostolok, próféták és 
tanítók», majd a «püspökök és diakonok» általa any-
nyira fölmagasztalt tanítói hivatásával. 

A Didaché t. i. szinte aránytalan mértékben, 
négy fejezetben (XI., XII., XIII., XV.), foglalkozik ezek-
kel az ősegyházi vezető funkcionáriusokkal, kiket 
szent Pál is ugyanazon a néven Krisztus intézmé-
nyének nevez (Efez. 4, 11.), a Didaché meg*a hivek 
részéről az Úrnak tartozó tiszteletet követeli szá-

mukra, mivel — úgymond — «köztetek ők azok, 
kiket tisztelet illet». (XV., 2.) 

A Didaché tehát maga egyenesen ujjal mutat rá 
egy öt, illetőleg hármas (XV, 1.) tagozatból álló egy-
házi testületre, melyre a híveknek hallgatniok kell, 
melyet úgy kell fogadnia minden alakuló hitközség-
nek, mint magát az Urat. Nehogy azonban valami 
csaló félrevezesse a községeket, egyúttal azt szabja 
ki az igazi tanító ismertető jeléül, hogy tanítása ne 
ellenkezzék a benne (a Didachéban) előadott tanok-
kal. «Ha mindezen előbb mondot takra tanít benne-
teke t . . . ha akként tanít, hogy még hozzáadja az Úr 
igazságosságát és ismeretét (természetesen nem az 
Úr személyes ismeretét, hanem tanításáét), fogadjátok 
be őt, mint az Urat». (XI, 1, 2.) Olyan beszéd ez, 
mint midőn azt mondja valaki magáró l : Én a leg-
szükségesebb tudnivalókban eligazítlak, de íme itt van 
a tanítótestület, az majd megmondja neked a többit. 

Magas tisztelet az, mely ezeket a «tanítókat» meg-
illeti, olyan, mintha maga Jézus Krisztus jönne a 
hivek közé és tanítaná őket. A Didaché szerint tehát 
ama korban nem egy, hanem két tényező irányította 
a keresztények hitét és életét : magában a Didaché-
ban rövidesen összefoglalt előírások és az öt (ille-
tőleg: három) tagozatra oszló s élőszóval tanító egy-
házi funkcionár iusok. (Azért m o n d o m : három, mivel 
XV. 1. szerint a püspökök és diakonok tisztségeikben 
azonosíttatnak az előbb említett prófétákkal és taní-
tókkal). 

így állván a dolog iratunk tanúsága szerint, 
idézzük még egyszer vissza emlékezetünkbe Harnack 
fönnebbi nyilatkozatát a Didaché tar ta lmáról : «Die 
Schrift (Didaché) will sein und ist ein kräftiger 
Niederschlag der ältesten mündlich und schriftlich 
überlieferten Lehren, wie dieselben christliche Ge-
meinden im römischen Reiche begründet haben!» 1 

1 Sajátszerű! Hogy hangzik ezzel össze az, hogy, jól-
lehet ilyen terméknek nézi a Didachét, mégis iratási helyét 
valahol Felső-Egyptomban keresi, távol a római világ kul-
turális centrumaitól ? Az egész Harnack csupa mesterkedés. 
(Legvalószínűbb hazája a Didachénak — tekintettel a zsidó 
intézményekre s Máté evangéliumára való hivatkozására — 
Palesztina, vagy épen Jeruzsálem, mint ezt Funk, München 
s mások tartják.) 
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Eltekintve attól, hogy ebből a két részből álló állí-
tásból egy betű sincs meg a Didachéban, kérdezzük : 
ha az iratban minden áthagyományozott szóbeli és 
Írásbeli tan, nemkülönben hat fejezetbe foglalva az 
összes ethikai parancsok, szóval az egész ősrégi 
«Niederschlag» bennfoglaltatott : minek voltak akkor 
még kívüle azok az «apostolok, próféták és tanítók» ; 
miért szorgoskodik a Didaché oly részletesen arról, 
hogy a hivek tiszteljék és hallgassák őket, mint az 
Urat ; miért tanít ja ki a híveket arról, hogyan és 
micsoda jelekből kell megkülönböztetni az igaz ta-
nítókat a hamisaktól, hisz ott volt a Didaché az egész 
tannal ! Hogyan mondhat ja továbbá azt, hogy az igaz 
próféta hozzáadhatja az általa mondottakhoz még az 
Úr igazságosságát és ismeretét, sőt miért utalja a 
hiveket ezenfelül még az evangéliumra is, ha benne 
foglaltatott az egész t a n ? Nemde, mindez fölösleges, 
sőt tilalmas lett volna ? Ha Harnacknak igaza volna, 
éppen ellenkező intézkedésekkel kellene találkoznunk ; 
nevezetesen a Didachét, mint teljes tani «Nieder-
schlag»-ot, egyszerűen meg kellett volna küldeni 
minden egyes alakuló hitközségnek s nem kellett 
volna félteni a hiveket a hamis prófétáktól. 

Harnack úgy véli megkerülni ezt a rá nézve 
kellemetlen kérdést, hogy ezt m o n d j a : «Ezek a Di-
dachéban oly előkelően szereplő apostolok, próféták 
és tanítók, a kik helyről-helyre vándoroltak s a kiket 
az összes községekben a legnagyobb tisztelettel (mit 
dem höchsten Respecte) fogadtak, némileg megfejtik 
előttünk, hogy a hitközségek fejlődése, illetőleg ki-
alakulása a különféle provinciákban s a legkülön-
bözőbb körülmények között hogyan őrizhette meg 
az egyformaságnak azt a mértékét, melyet tényleg 
megőrzött».1 

Nem kerülheti el tehát a Didaché kiemelt tani 
teljessége mellett sem ezeket a tanítókat, szerepet is 
ju t ta t nekik s tulajdonképen semmit sem mondva, 
mégis úgy csoportosítja beszédét, mintha sokat, mintha 
mindent megmagyarázott volna róluk. Nekik köszön-
het jük — úgymond — a hitközségek egyforma fej-
lődését. De hogyan, miképen ? Ezt már nem mondja 
meg. Azaz, hogy mond valamit, amennyiben sokszor 
és sok helyütt ismétli, miszerint ezeknek a funkcio-
nár iusoknak a hitközségekben semmi adminisztratív 
jogkörük nem volt, hanem csak ÀaÀoôvxsç xöv Áóyov 
TOÖ SEOO, csak az Istenigéjének hirdetői voltak.2 

Ebből látjuk, hogy zseniális felületességében, 
illetőleg a didachéi adatoknak egy már előre ki-
tűzött cél felé való nagyon is tudatos irányításában, 

1 Harnack (Texte und Untersuchungen II.) 104. 1. 
2 «Sind die berufsmässigen Missionäre des Evangeliums 

(die Apostel), andererseits die Träger der Erbauung, die 
geistlichen Stützen des Lebens der Gemeinden (die Propheten 
und Lehrer) gewesen». Majd: «Die Xsi-coup-̂ a (XV.) kann in 
der erbauenden Thäligkeit bestehen. Administrative Functio-
nen der Propheten sind schlechterdings nirgends ange-
deutet». Texte und Untersuch. II. 97, 120. 1. 

szinte észre sem veszi, milyen hihetetlen dolgokat 
állít be abba az ó-világba. Egyrészt azt mondja , 
hogy ezeket a funkcionáriusokat mindenüt t a leg-
nagyobb tisztelettel fogadták, mint az Urat s továbbá 
hogy látogatásaiknak meg is volt a kellő eredménye 
és pedig egyike a világon a legnehezebbeknek: a 
különféle provinciákban s a legkülönbözőbb körül-
mények között létező hitközségek egyforma fejlő-
dése; — másrészt meg megtagad tőlük minden 
hatalmat. Azaz egyforma fejlődés természetesen csak 
tanra, rítusra és szervezetre vonatkozhat ik: vájjon 
keresztülvihető-e ezeknek egyforma fejlődése a kü-
lönféle gondolkozású, életmódú s nemzetiségű népek 
között a hiveket kötelező engedelmesség né lkül? 
Avagy nem ezt akar ja-e a Didaché is kifejezni, mi-
dőn azt m o n d j a : fogadjátok be őket, mint az Urat? 
Azt az Urat, ki a Didaché által folyton emlegetett 
evangéliumban magáról mondot ta : Minden hatalom 
nekem adatott mennyben és a földön, elmenvén 
tehát tanítsatok minden nemzeteke t . . . (Máté 28. 18.), 
azt az Urat, a ki, mint ez a «tehát» mutatja, a saját 
hatalmát apostolaira ruházta á t ? 

Csak az embereket nem ismerő szobatudós mond-
hat olyat, hogy a legkülönbözőbb népelemekből 
álló keresztény hitközségek tanban, szervezetben 
való egyforma fejlődése pusztán azoknak a jogkör 
nélkül szűkölködő «tanítóknak» szép szavára történi. 

Azt mondja ugyanis ismételten, hogy nem volt 
adminisztratív jogkörük, hanem csak az Isten igéjé-
nek hirdetői voltak. Ha ezt megengednők is, akkor 
is az a kérdés áll elő: miután nézete szerint a 
Didaché összfoglalalja az egész (szerinte kevés) át-
hagyományozott tannak, mit kell érteni a tanítók 
által hirdetett isteni ige alatt ? Tudósunk eszmeköré-
ben ez nem lehetett volna más, mint csupán a Didaché 
tana, annak a 3—4 igazságnak hirdetése, mely szerinte 
az őskereszténység egész tani összegét képezte. De 
ez a felfogás magába a Didachéba ütközik bele, 
mely mint afféle vezérfonal, annyira nem igényli 
magának ezt a teljességi privilégiumot, hogy folyton 
az irott evangéliumra és a tanítók testületére utal, 
mint olyanra, a melyet tisztelni és mint olyanra, a 
melyre hallgatni kell. 

Akár így, akár úgy forgatjuk tehát a dolgot, 
Harnack dogmátlan őskereszténységének történeti 
alapját meglelni nem tudjuk. Főtanuja , a Didaché, 
folyton ellentmond neki s más képet mutat. Harnack 
három részből álló tétele tehát alaptalan. Nem áll 
t. i. az, hogy a Didachéban csak 3—4 hitigazság 
található; nem áll az, hogy az apostolkori keresz-
ténységnek se volt ennél több hitigazsága s nem áll 
végre az, hogy szembetűnően a hivek prakt ikus 
céljára vezérfonalként készült Didaché lett volna 
teljes összfoglalatja az azon korbeli egész dogmatiká-
nak. Több is volt akkor a dogmákból, mint a mennyi 
ebben a vezérfonálban található, részletesebben is 
volt kifejtve és pedig: az apostolok, próféták és 
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tanítók élő szóbeli tanításában, hogy ugyancsak a 
Didaché nyelvén szóljunk. 

Hiába Harnack minden törekvése, a Didachét a 
luteranizmus Ritschl-féle irányába hajtani nem lehet. 

S ezzel eljutottunk ahhoz a ponthoz, hogy meg-
vonjuk a Didachét a maga korában, az összfejlődés-
ben, megillető keretet, vagyis megjelöljük azt a tulaj -
donképeni forrást, melyből a hivek abban az idő-
ben az összes keresztény tanokat merítették. A Didaché 
maga utal oda, midőn m o n d j a : «A mi az apostolo-
kat és prófétákat illetti, az evangélium határozata 
szerint tegyetek. Minden apostolt, ki hozzátok jön, 
fogadjatok be mint az Urat.» (XI, 3. 4.) 

Az evangélium határozata volt tehát irányadó 
a hivekre; ezen evangélium szerint pedig (itt Máté 
evangéliuma értendő) az Úr tanainak hirdetésére 
apostolait küldte : Elmenvén tanítsatok minden nem-
zeteket . . . tanítván őket megtartani mind, a miket 
parancsoltam nektek. (Máté 28,19, 20). A mi pedig az 
apostolokat megillető fogadás módját illeti, melyet 
a Didaché annyira sürget, azt is Máté 10. fejeze-
tében találjuk előírva, a hol Krisztus tanítani küldte 
tanítványait s a többi közt ezt mondja nekik: «Aki 
titeket befogad, engem fogad be és a ki engem be-
fogad, azt fogadja be, a ki engem küldött». (40. v.) 
Ezen alapszik ime a Didaché által annyiszor sür-
getett nagy tisztelet az igehirdetők iránt. Egyenesen 
az Úr rendelkezésének a végrehajtása. 

Krisztus tudvalevőleg nem foglalta írásba tanait, 
hanem élőszóval tanított; tanítványainak se azt 
mond ta : leülvén ír jatok; hanem: elmenvén, tanít-
satok ! Azért se az evangéliumokban, mint alkalmi 
iratokban, se a Didachéban, mint rövidre fogolt s 
praktikus szempontokat szolgáló vezérfonalban, ne 
keressük se összeségükben, se rendszeresen előadva 
(mint Harnack álmodik : in schulmässiger Form) 
Krisztus tanait ; azok a tanok, mielőtt írásba foglaltattak 
volna, előbb Krisztusiján, azután ezekben a körül-
já ró apostolokban s tanítókban, mint élő kódexekben, 
voltak megírva, mint ezt oly szemléltetőleg szépen fejezi 
ki sz. Chrysostom : apostoli ubique circuibant libri 
et legum codices vivi.1 

Innen szent Pál megállapítása a hitre vonat-
kozólag: Hogyan hijják segítségül, a kiben nem hisz-
nek? vagy hogyan hisznek annak, kit nem hallottak? 
És hogyan fognak hallani tanító nélkül ? . . . Tehát 
a hit hallásból vagyon, a hallás pedig Krisztus igéje 
által. (Róm. 10,14—17.) Tehát nem olvasásból, hanem 
hallásból! Nem a könyvek képezték az őskeresz-
tényekre nézve a hitigazságok megismerésének for-
rását, hanem az élőszóval történő igehirdetés. Ebből 
ért jük meg, hogy maga a Didaché, annak dacára, 
hogy épen a hivek céljára rövid praktikus vezér-
fonalnak készült, mégis oly nagy súlyt fektet «az 
apostolokra, prófétákra és tanítókra» s minden mód-

1 Chrysostomus : Horn. I. in Math. n. 1. 

ját ejti, hogy kitanítsa a hiveket az igaz tanítók meg-
különböztetésére a hamisaktól. Ezzel a keresztény 
hitigazságok megismerhetésének tulajdonképeni for-
rását — az igaz prófétákat, az igaz tanítókat — akarta 
megjelölni. 

A Didachénak tehát abban az őskeresztény keret-
ben, az apostolok tanításában, sem több, sem keve-
sebb szerepe nem volt, mint egy rövid kézikönyvnek, 
mint egy gyakorlati célra készült vezérfonálnak lehet 
(Athanasius idejében katechumenek kézikönyve volt), 
mint ezt Harnack maga is előbb találóan kifejezte: 
«Ihr Verfasser in seinem Sinne wirklich Alles er-
schöpft hat, was in einen kurzen evangelisch-
apostolischen Leitfaden für das christliche Leben 
des Einzelnen (im täglichen Verkehr und in der 
Gemeinde) hineingehört». A Didaché tehát nem tette 
fölöslegessé a rendes szóbeli tanítást, ellenkezőleg 
maga irányította rá a hivek figyelmét. 

Krisztus tanítása szóbelileg terjedt el a hiteles 
igehirdetők által s alkalmilag hol ez, hol meg az 
a részlete a tanításnak foglaltatott irásba, részben 
ihletett irók (az új szövetségi iratok), részben más 
egyházi irók által. Innen a kereszténységben a tör-
ténetileg helyesen felfogott hitforrás : a szentírás és 
a hagyomány,1 mely utóbbinak emlékeire hogy ma, 
ellenlétben a régibb protestáns állásponttal, annyira 
fordult a túloldalon a figyelem, épen Harnack nagy 
érdeme. 

így mutatja be a Didaché az ősegyház képét 
mindenkinek, a ki elfogulatlanul fog tanulmányo-
zásához. 

Ezt az ősegyházi helyzetet a tani források tekin-
tetében a Harnacktól nagyrabecsült II. századvégi 
Tertullián igy vonalozta körül : «Ha az Úr Jézus 
Krisztus küldte az apostolokat tanítani, senkisem 
fogadható el igehirdetőnek, mint a kiket Krisztus 
rende l t . . . Hogy pedig mit tanítottak az apostolok, 
vagyis hogy mit nyilatkoztatott ki nekik Krisztus, nem 
állapítható meg máskép, mint az apostolok által ala-
pított egyházák álján, melyeknek magok hirdették 
az igét, részint élőszóval, részint levelek által. (Tehát 
nem a szent iratok útján, mint a protestánsok később 
szabályba hozták, pedig Tertullián idejében ugyan-
csak megvolt az új szövetségi Kánon.) Ha pedig így 
áll a dolog, nyilvánvaló, hogy minden, amaz apos-

1 Történetellenes eljárás volt tehát Luther részéről, 
midőn az őt megfenyíteni készülő egyházi tanító-tekintély-
től szabadulni akarván, az új-szövetségi szent iratokat állí-
totta föl egyedüli hitforrásul. Alkalmi iratok voltak azok s 
nem kizárólagos hitforrásnak készült irodalmi termék. Hiszen, 
mint épen a Didaché is mutatja, volt már keresztény hitélet, 
mielőtt a Biblia létezett volna. Őskeresztény irodalmi tényt 
állapít meg tehát Hurter, midőn ezt mondja : Traditio latius 
patet quam s. Scriptura et praecedit Scripturae tum ordine 
chronologico, tum ordine logico et cognitionis. (Theol. Dogm. 
Compend. 1885. I. 140. 1.) Érdekes, hogy a protestánsok a 
Biblia ezen istenítésétől ma már a Biblia teljes szétszedéséig 
jutottak el. 
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toli egyházakkal egyező tant igaznak kell tartani, 
mint annak kifejezőjét, a mit ezek az egyházak az 
apostoloktól, az apostolok Krisztustól, Krisztus pedig 
az Atyától kapot t ; minden egyéb tant pedig hazug-
nak kell minősíteni, mint a mely az egyházak, az 
apostolok, Krisztus és Isten igazával e l lenkezik. . . 
Communicemus cum Ecclesiis apostolicis: hoc est 
testimonium veritatis.»1 

Ime a Didaché és Tertullián s bennök az első 
két század tanúsága arról, hogy az ősegyház nem a 
szent-irást, hanem az élőszóbeli tanítást vallotta hit-
forrásnak. 

* 

Az előadottakból következik, hogy az az út, 
melyen Harnack a dogmátlan őskereszténységet akarta 
bebizonyítani, nem történeti út; ennélfogva aHarnackot 
követő s a «Cél» által bemutatott modernis táknak 
abban az állításukban, mely szerint: az egyház iga-
zával ellentétben áll az egyháztörténelem, melynek 
tanúsága szerint krisztusi eredetű depositum fidei-
ről szó sem lehet s az egyház legtöbb dogmája az 
ősegyházban ismeretlen fogalom volt - nincs igazuk. 

Történeti tény tehát, hogy a dogmátlan ős-
kereszténység nem tudományos állítás. Eme kifej-
tésenmek annál nagyobb a fontossága, mivel ez a 
mai felfogásba átment frázis (a dogmátlan őskeresz-
ténység) teljesen a Harnack Didachéről írt s az 
imént letárgyalt nagy kommentá r j án alapszik. Ebből 
ment át más művekbe. Hogy minő a tudományos 
értéke, láttuk. Pedig ebből indulva ki, ennek a 
kommentárnak igazára támaszkodva írta meg maga 
Harnack háromkötetes «Dogmengeschichte»-jét, a 
katholicizmus általa képzelt fejlődését. Rá támaszkodva 
szavalt aztán Loisy: «Az egyház által kinyilatkozta-
tott dogmák gyanánt nyújtott eszmék nem az égből 
lehullott igazságok, melyeket a vallási hagyomány a 
magok eredeti fo rmájában megőrzött volna. A történet-
író nem lát bennök egyebet, mint bizonyos vallási 
tényeknek nehéz theologiai gondolkodási munka által 
kidolgozott magyarázatát».2 Rá támaszkodva írta meg 
a másik modernista, Le Roy Ede, fantasztikus mun-
káját a dogmákról, mint a vallási érzés által teremtett 
sz imbólumokról 3 s így tovább. 

Mindezt pedig a történeti tudomány nevében 
hirdetik, annak jeléül, hogy mily könnyű ma félre-
vezetni az embereket az anticatholicumok hirdetésében. 

Nekünk azonban nincs okunk félni az ilyen 
«tudománytól», nincs okunk félni az őskeresztény 
iratoktól, mert hiszen a legrégibb, a Diadaché is, 
«a krisztusi eredetű fidei depositumról s az ősegy-
ház dogmáiról» tesz tanúságot. Dudek. 

1 Tertullianus : De praescriptionibus. (Mígne, Patr. Lat. 
II. 38. p.) 

a Loisy : L'Evangile et L'Eglise. Paris, 1903., 142. 1. 
3 Le Roy: Dogme et Critique. Paris, 1907. — Avatat-

lan állításait épúgy, mint társaiét, kellő mértékre leszállítja: 
Pesch: Glaube, Dogmen und geschichtliche Tatsachen. 
(Theologische Zeitfragen IV.) Freiburg, 1908., 158. s k. 1. 

A nyitrai püspökség határai a történelem 
folyamán. (II) 

Tartsunk azonban chronologiai sorrendet. Mikor 
a nyitrai püspökség megalakult, akkor Árva, Turóc 
még erdőségek voltak, Turóc benépesedése csak a 
XIII. századra esik1 okmányaink először 1230-ban 
beszélnek Thurócról,2 (Turanról) legrégibb okmá-
nyunk 1235-ből (F. C. D. VII. 250.) való, a thuróci 
prépostságot 1248-ban alapították3 , Szucsán 1249 
(F. C. D. V., 315.), Ruttka 1285-ben (F. C. D. Vs 312.) 
szerepel okmányainkban. E tájakon nem dult a tatár, 
ha tehát e vidék benépesítve lett volna, maradtak 
volna emlékek, pedig ezeket hiába keressük, tehát 
a XII. században Thttróc nem tartozhatott Nyitra 
egyházmegyéhez mert lakatlan volt, hasonlóképen 
Árva se. E felvidéki megyék lassan alakultak. «Való-
színű, hogy a XlV-század határai azonosak az első 
határokkal»4 és azért a XIV. századbeli állapot nagy-
jában megfelel a XII. századbeli területi viszonyok-
nak, a XIV. századbeli egyházi viszonyok a XII. század 
plébániáinak hovátartozását is megmagyarázzák. 

Ortvay azt mondja, hogy a XIV. században Nyitra 
megye nagy részben ú. n. nyitrai főesperesség sok 
plébániája Nyitra egyházmegyéhez tartozott. E plébá-
niák lettek volna : Turány, Szent-Mária, Berencs, 
Chrenóc, Kolos, Kolon, Ghymes-Kosztolány, Kosztolna-
falu, Felső-Jeszen, Divék, Guan (Háj), Hind, Mosóc, 
Nóvák, Tót-Próna, Privigye, Buttka, Szent-György, 
Szent-Mihály, Szent-Miklós, Krásznó (Széplak), Szá-
dok, Suborió (Zoborió), Szucsán, Znio-Váralj a, Tur -
chánka, Bossán, Felső-Vesztenic, Zerdahely.5 

Tévedésének kiindulási pontja az, hogy a nyitrai 
főesperességet Nyitra egyházmegyéhez csatolja, csak-
hogy ilyen sem a XIV. században nem létezett, de 
most se létezik, mert Nyitraegyházmegyében van 
székesegyházi, trencséni, gradnai főesperesség és 1821-
től zsolnai is ; nyitrai főesperesség volt és van Eszter-
gomegyházmegyében (archidiaconatus in ecclesia 
Strigoniesi)6 és 1776-tól Besztercebánya egyházmegyé-
ben. Ez ejthette tévedésbe, mikor a nyitrai egyház-
megyének oly sok plébániát osztott be, csakhogy ezek 
később kapcsoltattak ki Esztergomból és részint 
Nyitrához, részint Besztercebányához kebeleztettek a 
XVI—XVIII. századok folyamán. 

Állításom igazolására két okmányra hivatkozom. 
A nyitrai székeskáptalan magánlevél tárában van 

egy «Urbárium Capituli Nitriensis Anni 1624» cimű 
egykorú kézirat, melyben a nyitrai székesegyházi 
főesperesek joghatósága alá tartozó plébániák vannak 
felsorolva. A székesegyházi főesperességhez a követ-

1 Századok 1877. 485. 
2 Regestrum de Thurúc, Engel Monumenta hungarica 821. 
3 Századok 1896. 560. 1. 
* Ortvay i. m. 78. 1. 
s U. a. 92—95. 
« Mon. Vat. I. 447, III. 254. 
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kező plébániák tartoztak : Nyitra város, Pográny . . . 
Pásztó, Velcsica, Mocsonok, Sopornya, Galántha, 
Keresztúr, Nagy-Súr, Zavar, Bresztován (ezekből 
Nyitra, Pográny, Mocsonok Nyitra egyházmegyeiek, a 
többiek csak kegyuraság révén számíttattak1); a mint 
látjuk, ezek között a feljebb említett plébániák között 
egy sincs, mert nem tartoztak Nyitrához, pedig ha 
tartoztak volna, fölemlíttetnek. 

1738-ból egy «Liber lectoralis»2 cimű írott könyv 
maradt a nyitrai nagyprépostság könyvtárában, ennek 
68. lapján a következő jellemző és bizonyító sorok 
találhatók ; «a nyitrai egyházmegye Magyarország más 
egyházmegyéihez viszonyítva, elég kicsi, mely Tren-
csén megyén kívül Nyitra megyének egy részét fog-
lalja magában. Az egész egyházmegye feloszlik három 
főesperességre, úgymint trencséni, gradnai és székes-
egyházi (főesperességre). A trencséni magában fog-
lalja ugyan azon nevű megyének nagyobb részét s 
van benne 44 plébánia. A gradnai elfoglalja a megye 
kisebb részét s van benne 14 plébánia. A székes-
egyházi (elfoglalja) Nyitra megye részecskéjét s van 
benne 6 plébánia. Ez utóbbiak tisztán katholikusok 
és magyarok.» A szöveg oly világos, hogy magyará-
zatra nem szorul, tehát Nyitra egyházmegyéhez 1738-
ban is csak 6 nyitramegyei és pedig magyar plébánia 
tartozott; ezek lehettek: Nyitra, Pográny, Szalakusz, 
Kolon, Mocsonok és Üregh, ezekhez természetesen 
egynéhány íilialis is tartozott. 

Ha, mint Orlvay véli, a fentemlített plébániák 
a XIV. század elején Nyitrához tartoztak, mi lett 
volna az oka, hogy később az amúgy is kis kiterje-
désű nyitrai püspökségből éppen a püspöki székhely-
hez legközelebb fekvő plébániák az óriási terje-
delmű esztergomi egyházmegyéhez visszacsatoltassa-
nak, mikor az administratio akkor is oly nehezen 
ment. És ezt mondhat juk Thuróc megyéről is, mely 
sokkal közelebb feküdt Nyitrához, mert területileg 
is éjszakon szomszédok voltak. 

Ezen általános kiigazítás után veszem a helye-
ket sorba és hogy a t. olvasó könyebben kisérhesse 
figyelmével állításomat, Ortvay munkájából elősorolt 
plébániákat más sorrendbe állítom, hogy Esztergom 
megyéből való kikapcsolásuk szemeink elé állítható 
legyen. Berencs, Chrenóc, Privigye, Turány, Szent-
Mária, Felső-Jeszen, Guan, Mosóc, Tót-Próna, Ruttka, 
Szent-György, Szent-Mihály, Szent-Miklós, Szucsán, 
Znió-Váralja (ezek mind Turóc megyéhez tartoz-
nak), — Divék, Kosztolnafalu, Nóvák, Vesztenie, 
Bossán, Kolos, Széplak (Szádok, Turcsánka), Zerda-
hely, — Ghymes-Kosztolán, Herestyén, Hind. 

Berencs 1476-ban még Esztergom megyéhez tar-
tozott, dacára annak, hogy plébánia tekintetében 
Nyitra közvetlen szomszédságában volt,3 Nyitrához 
csak XVIII. században csatolták. 

1 Vagner i. m. 24. 1. 
2 A nyitrai nagyprépostság könyvtárában. 
3 Vagner i. h. 24 1. 

Chrenóc, Privigye és az egész bajmóci kerület 
1776-ban Esztergom megyéből kikapcsoltattak és a 
besztercebányai egyházmegyébe kebeleztettek, a mint 
azt az alapító levél tanúsítja ; «ezen beszterce-
bányai egyházmegyének határai magukban fogják 
foglalni egész Zólyom és Thuróc megyét, és Nyitra 
megyéből az úgynevezett bajmóci esperesi kerületei 
és ezen nevezett kerületek minden plébániáját, melyek 
előbb Esztergom megyéhez tartoztak.»1 A bajmóci 
esperesség akkori plébániái voltak, Bajmóc, Brezan, 
Chrenóc, Czach, Gejdel, Handlova, Ivoós, Privigye, 
Németpróna, Tuzsina, 1788-ban keletkezett az ide 
tartozó : Lazan és Szebedrázs. Tehát az alapító levél 
szavai szerint ezek a plébániák is Esztergomból 
kapcsoltattak ki. 

Az idézett alapító levél még azt is- bizonyítja, 
hogy Turóc megye egészen Esztergomból hasíttatott 
ki, s az ott levő plébániák Nyitrához nem tartoztak. 

1776-ban még 13 plébániát vettek el Esztergom-
tól és Nyitrához csatolták. Ennek oka az volt, hogy 
ha a nyitrai püspök Trencsénmegyébe akart menni, 
mindig idegen területeken ment, míg egyházmegyé-
jébe ért, azért mint Vurum írja:2 «és ezen alka-
lommal (t. i. 1776-ban) a nyitrai püspökségről gondos-
kodott . . . hogy Trencsén megye Nyitra megyével jobb 
kapcsolatban legyen, midőn Esztergomból 13 plébá-
niát kikapcsolt . . . és azokat Nyitrához csatolta.» 
VI. Pius pápa decretuma szerint Nyitrához csatoltattak 
az egész vesztenici esperesi kerület és a tapolcsányi-
ból : Bossan, Elefánt, Kolos, Kovarc, Szolcsán, Széplak.3 

Ezen időben a vesztenici kerülethez tartoztak: Divék, 
Kosztolnafalu, Lelóc (1725.), Nóvák, Szucsán (1760.), 
Valaszkabela (1572.), Vesztenie.4 Azt hiszem a fenti 
érvek elég világosak, hogy meggyőzzenek arról, mikép 
Nyitra egyházmegye területe jóval kisebb volt, mint 
Ortvay állítja. 

Trencsén megye Nyitra egyházmegyéhez tartozott, 
kivéve talán a Rajec völgyét, mely egy ideig a 
turóci esperességhez tartozónak mondatik.5 A pápai 
tizedjegyzékek körülbelül ötven trencsénmegyei plébá-
niáról beszélnek, melyek közül ma még a következők 
léteznek: Coludog (Bolondog—Beckó) Stionihinum 
(Trencsén), Leva (Illava), Visspola (Viszolaj), Solempna 
(Solepna) Szlopna, Nádas, Varna, Silna, Domanisa, 
Toplisa (Teplicska), Puta (Bitsa), Enso (Heriso- Hricsó), 
Edisa (Ilodisa Ugyicsa), Jasencia (Jeszenic) Bisterce, 
Poho (Puchó), Hetlak (Hochak—Hőlak?), Lanist 
(Laaz?), Presca (Prusca), Vesna (Nesna— Nemsó), 
Sursa (Sucsa), Ban, Granna, Salatna, Desur, Misen, 
Mica (Mitta), Ryplan (Riblan—Ribén), Delna (Bellis), 
Pretmer.6 

1 Schemat. hist, dioec. Neorol. 1876. 16 1. 
2 Vurum : Memoria Ep. Nitr. 419. 
3 U. a. 41. 
4 Nyitrai irott névtár a nagyprépostsági levéltárban 

1782-ből. 
a Hittud. Folyóirat 1910. 568. 6 Mon. Vat. I. 199. 
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A szerzetesrendek eltörlése következtében II. József 
idejében Nyitra egyházmegyében sok új plébánia 
keletkezett, de területileg semmit sem nyert, mert 
manap is kiterjed egész Trencsén megyére, Nyitra 
megyében Nyitra város körül fekszik egy néhány 
plébánia, s innen észak felé a Nyitra folyó bal-
part ján egy hosszú vonalban húzódik Zsámbokrétig 
és onnét a Rudnó völgybe torkollik, mely völgyön 
eléri a nyitrai püspök megyéje legnagyobb részét, 
Trencsén megyét. Jelenleg van a megyében 148 
plébánia, melyekhez 362,445 katholikus hivő tartozik. 

Melyek voltak azon okok, hogy a nyitrai püspök-
kel terület dolgában oly mostohán bántak el, azt 
nem kutatom, és az óriási kiterjedésű egyházmegyék 
mennyiben felelnek meg az egyház érdekének, azt 
kifejteni nem feladatom, de a fentebb vázoltakból 
biztosan következtetem azt, hogy a mint a múl tban 
a szükség hozta magával, hogy a nagyobb dioecesisek 
feldarab oltassanak, és területben a kisebbek nyerje-
nek, úgy lesz bizonyára a közel jövőben is, legalább 
ezt tanítja a történelem — a magistra vitae. 

Cserenyey István dr. 

Hofbauer sz. Ideiemen Mária hitvalló élete 
főbb vonásaiban feltüntetve. (xxn.) 

Különös és sajátságos ennél a Klinkowström-féle 
középiskolai kath. finevelő-intézetnél két dolog. 

Egyik az, hogy magának Klinkowströmnek soha 
esze ágába se jött volna a gondolat, hogy ő nevelő-
intézetet alapítson, hiszen ő maga tulajdonképen 
még csak nem is álmodta magáról, hogy az ő lelké-
ben igazán nagy pedagógiai kvalitások rejlenek. 
Ezeket a tulajdonságokat Hofbauer atya «deszkán 
átlátó» lelki szemei vették benne észre,1 még pedig 
már , a mint láttuk, a Hofrat Adam Müllerrel együtt 
tervezett főiskolai nevelőintézet tervezése idejében. 
Öt óhajtot ta ugyanis a két alapító az intézet élére 
állítani főnevelőnek. 

Bizonyára nem ok és meggondolás nélkül. S hogy 
milyen alapelvei voltak Klinkowströmnek például a 

1 Hofbauers scharfblickendes Auge, írja Klinkowström 
fia, Alfonz, fiel einige Jahre nach dem gescheiterten Müller-
schen Projekte (wieder) auf Klinkowström. Und dieser 
überwand jedes Bedenken von Bescheidenheit bezüglich 
der Wichtigkeit des Unternehmens, als der Rat zum Betre-
ten einer neuen Lebensbahn von jener Seite an ihn heran-
kam. In der Tat wird jederman (der Klinkowströms 
Charakter kennt) mit P. Hofbauer in dem Urteil überein-
stimmen, dasz in dem Wesen Klinkowströms, ihm ganz 
unbewuszt, etwas lag, das ihn ganz besonders zum Jugend-
bildner qualifizierte. Nebst diesem angebornen Talente und 
seiner allgemeinen, nichts weniger als oberflächlichen Bil-
dung, kamen dem künftigen Pädagogen seine Eigenschaften 
als Maler und Musiker, seine Kenntnis der modernen Spra-
chen, endlich seine in verschiedenen Lebenslagen gesammelten 
Erfahrungen sehr zu Statten, von anderen Vorzügen zu 
schweigen, die aus Klinkowströms sozialer Lage entspran-
gen». Friedr. v. Klinkowström, 300. 1. 

nőies és férfias nevelés közt fenforgó nagy kü lömb-
ségekről, azt ő Károly testvéréhez irt egyik levelében, 
bár csak fut tában, de azért elég világosan előadta, 
leleplezve mintegy mélyre látó,nagy pedagógiai tapin-
tatosságát. «Minden érdeklődés, úgymond, mit anyák és 
gouvernanteok fiuk iránt kifejtenek, elvégre mégis 
csak nőies természetű és ennek hatása csekély ta-
pasztalás mellett is félreismerhetetlen. A gyengédség, 
kedvesség, nőiesség, mit fiuk ilyen nevelés mellett 
nyernek, minden bizonnyal vonzódást keltő valami ; 
ámde nem kellő módon jutott a fiuk tudomására és 
birtokába. Nők általában fiuknál csak a kedély és 
érzelemvilág művelődését viszik előbbre, miket két-
ségkívül nem szabad figyelmen kívül hagyni, hanem 
hát azt fiuknál még sem tehet jel lemök uralkodó 
oldalává tenni. A nők vallásossága, erényeik, egész 
házias életök — az ő kedélyük világára van ala-
pítva és ők csak ezt képesek közleni. Az engedel-
messég szigorát, a kötelességek hősi teljesítését, a 
lemondást, az önuralmat és mindazt, a mi ezeken 
kívül a férfias jellemhez szükséges, nők nem adhat -
ják meg, legalább is nem adhat ják meg kellő mó-
don, mivel (itt a férfias) példa erősebb nevelő té-
nyező, mint a szavak.1 

Különös és sajátságos a Klinkowström-féle finevelő-
intézetnél másodszor az, hogy Hofbauer atya és 
Klinkowström ezt az intézetet anyagilag semmiből, 
egészen az isteni gondviselés segítségére támasz-
kodva, alkották meg. Hogy maga Hofbauer atya 
koldusszegény volt, már mindenki t ud j a ; de hogy 
Klinkowström sem volt anyagi javakkal megáldva, 
vagyis hogy tisztességes bár, de csekély fizetésén 
kívül semmivel nem rendelkezett és csupán a hitel 
kétséges ú t ján próbálhatot t szerencsét, azt a követ-
kező esetből tudhat juk meg. 

1819. év nyarán, beszéli Klinkowström fia, Alfonz, 
május hó utolsó napjainak egyikén, miután atyám 
az ő finevelő-intézetét a Wieden nevű külvárosban 
(«beim Kegel»), ugyancsak szúk körülmények között, 
felállítani megkezdette, történt, hogy Klinkowström 
Hofbauer atyát, ennek valamely papi hivatásból 
folyó altervorstadti ú t jában elkísérte. Hofbauer atya 
itt, az Alservorstadtban (abban az utcában, mely a 
Josephstädter Kavallerie-Ivaserne mögött húzódik el) 
egy nagy ház előtt hirtelen megállt. Az ú. n. Seheib-
lauerhaus volt ez a ház : hires ház, szabadkőműves 
építmény.2 A beszélgetés addigi fonala itt a két férfiú 

1 Alf. v. Klinkowström, i. m. 301. 1. 
3 «Sie (Hofbauer és Klinkowström) fanden, írja ez utóbbi 

fia, Alfonz, einen sehr interessanten Bau, wie Klinkowström 
überzeugt war. einen Freimaurerbau.» Alfons v. Klinkowström, 
i. m. 324. 1. Man sieht es jetzt noch im VIII. Bezirk, Reiter-
gasse, 17 . . . Das Freimaurerische am Gebäude zeigte sich in 
den ganz runden Fenstern im untern Teil des Übergeschosses, 
in den rätselhaften Ausmalungen der Wände und Plafonds 
und in der mit groszen Opfern erkauften Orientierung des 
Hauses, das trotz des dazu ganz ungeeigneten Platzes schief 
gegen die vorübergehende Strasze und genau nach den vier 
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között megszakadt. «Nézze, nézze csak — mondá Hof-
bauer atya élénken Klinkowströmhöz fordulva — ezt 
a házat! Épen nevelőintézetnek való épület (Én — 
csendesebben — ismerem és olcsón meg lehetne 
venni.) Ezt önnek meg kell vennie !» És midőn erre 
Klinkowström így felelt : «Ön, atyám, legjobban ismeri 
az én körülményeimet», Hofbauer atya sürgetését 
ismételte, még pedig ezt is hozzátéve : «És ön ezt 
meg fogja venni !» 

A szent férfiú ezeket a szavakat azzal a bizo-
dalommal és könnyedtséggel mondotta ki, a mellyel 
neki az akadályokat szokása volt útjából elhárítani:1 

«Nem lesz semmit — mondá a szent férfiú folytató-
lagosan, — csak bizzék ön az Istenben; ön pénzt 
kölcsön kaphat. Nekünk nem pénzbe kell b íznunk; 
ah, az utolsó ítélet napján mi lesz a pénz egyéb, 
mint — bádog!»2 Klinkowström fia, Alfonz, az ese-
mény értelmére és következményére nézve így foly-
tatja : «Az eredményre nézve — úgymond — mely-
lyel ez a beszélgetés utóbb csakhamar járt, némely 
olvasó talán hajlandó valami szerencsés véletlenre 
gondolni. Elbeszélésünk két férfiára nézve, kik 
mindaketten csontig-velőig át voltak hatva az isteni 
gondviselés uralmának hitétől, ez a dolog sokkal 
több volt vak véletlennél. Ők a Scheiblaner-féle ház 
előtt nagyszerű, (Klinkowströmtől) soha nem sejtett 
tervvel álltak meg, telve Istenbe vetett bizodalommal 
szivükben, minden pénz nélkül a zsebükben. Az 
egyik prófétai lelkével bizodalmat osztva, a másik 
lelki vezetőjéhez és tanácsadójához való vallásos 
ragaszkodásából bizodalmat merítve — így állították 
ők ki — a váltót Istenre, és ezzel az üzlet szerintök el 
volt intézve.3 

Az Isten segítségébe vetett keresztény bizodalom 
azonban nem vakmerő, hanem alázatos. A maga 
részéről is mindent megtesz, a mit megtehet, tudva 
azt, hogy Isten csak azokat segíti sikerre, a kik 
maguk is igyekeznek magukon segíteni.4 Klinkow-
ström Hofbauer atya tanácsára és támogatásával5 

Weltgegenden gestellt worden war. Für eine Anstalt war es 
wie geschaffen. Nevezetes az is, hogy a ház homlokzata be-
felé a kertre szolgált, míg az utcára háttal volt fordítva az 
épület. Akkor már Eskeles nevű zsidó tulajdonos kezén volt 
a nevezetes ház. Innerkofler, 638-9. 1. 

1 Csodatevő (Thaumaturgus) szent Gergelyről olvassuk 
nov. 17-én a szent zsolozsmában, hogy ő az Úr Jézusnak az 
Istenbe vetett hit erejének feltüntetésére mondott szavait a 
hegyek, mint akadályok elmozdítására vonatkozólag egyszer 
valóra váltotta. «Szent Vazul tanúsága szerint, Mózeshez, a 
prófétákhoz és az apostolokhoz hasonlóan, egy hegyet, mely 
templomépítésben akadályul szolgált, imádsággal máshová 
helyezett el. Item paludem, inter fratres causam discordiarum, 
exsiccavit.» Led. IV. 

2 S. Brunner, i. m. 730. 1. 
3 Id. m. 329. t. 
4 Ismeretes az isteni kegyelmek világára nézve a keresz-

tény alapelv : «Facienti, quod in se est, Deus non denegat 
gratiam». 

5 «Am 30. Juni (1819), mondja Klinkowström naplójá-

előbb csak bérbe vette a palotaszerű házat és így 
helyezkedett el benne nevelő-intézetével. De neki azt 
Hofbauer atya rendelete szerint meg kellett vennie. 
Szentünknek ez az akarata — sajnos, vagy szeren-
csére — mit m o n d j u n k ? — végrendelet volt, mert 
időközben Hofbauer atya meghalt s a mennyből 
segítette Klinkowströmöt, hatalmasabban, mintha a 
földön maradt volna, a ház megvételében. Hat hó-
napra az intézet megnyitása után, 1820. május 5-én 
megjelent az intézetben egy férfiú és önként meg-
ajánlotta a vételhez szükséges pénzt, 6—8 évre fel-
mondhatatlanul, részlettörlesztésre. S a kölcsönadó 
nem is katholikus, hanem protestáns vallású férfiú, 
Geusau báró volt, a ki protestáns létére tulajdon 
három fiát is beadta — oly nagy hire jutott — az 
intézetbe nevelésre; a pénzt pedig Geusau bárótól 
Klinkowströmnek a kezébe Hofbauer atyának egyik 
főtanítványa, Friedrich Ritter von Held származtatta 
át.1 Az intézetnek magának olyan hire kerekedett 
egy év leforgása alatt, hogy 1821. márc. 27-én Klin-
kowström már ezt írhatta be naplójába: «A csá-
szárné írja egy levelében, mily aggodalommal olvasta 
a «Wiener Zeitung»-ban Lujza (Klinkowströmnek 
áldott neje)2 halálhírét és azonnal félni kezdett, 
nem fog-e ez az eset az intézetnek ártani, miután ő 
(a császárné) minden iránt, a mi a nevelést illeti, 
gonddal érdeklődik (besorgt sei). A temetéssel j á ró 
kiadás (a császárné szerint) bizonyára változtatott 
költségvetésem (Bilanz) egyensúlyán, tehát csak küld-
jem be a császárnénak a számlát». 1821. június 13-án 

ban, fuhren P. Hofbauer und P. Martin (Stark) mit mir 
hinaus.» És : «Am 24. September segnete P. H o f b a u e r d a s 
Haus ein.» 

1 Mindenkinek lelki épülésére szolgálhat az, hogyan 
érzett és hogyan cselekedett Klinkowström, mint «háziúr». 
Károly testvéréhez írt egyik levelében ezt olvassuk: «leli 
kann dich versichern, dasz ich selbst oft im Herzen lachen 
musz, wenn ich als Hauseigentümer figurieren soll. Zwar 
rühme ich mich dessen nicht als einer chrisllichen Voll-
kommenheit. Man lernt bei etwas Christentum und Er-
fahrung bald, wie sinnlos es wäre, sich für etwas anderes 
als einen Diener Gottes und als Verwalter dieses oder jenes 
Grundstückes zu halten. (Ime, Hofbauer atya hamisítatlan 
katholikus szelleme !) Mir fällt oft die Inschrift eines Hauses 
in Tirol ein, die ich mir nebst vielen solchen wahrhaft christ-
licli merkwürdigen aufzeichnete. Über einem Bauernhause 
standen nämlich folgende Worte : 

Dieses Haus ist mein und doch nicht mein ; 
Der nach mir kommt, ist's auch nicht sein ; 
Den dritten trägt man auch hinaus : 
Ei, sag' mir doch, wem gehört dies Haus ? 

2 «Dieses Weib aber, mondotta róla Hofbauer atya, 
schätze ich.» Szentünknél ez nagy szó, mert ő bizony a nők-
ről általában egyszer igen keményen nyilatkozott. Alfonz von 
Klinkowström atyáról írt könyvében pedig, anyját illetőleg, ezt 
olvassuk : «P. Hofbauer, gleich entfernt von Schwärmerei wie 
von jeder Art Schmeichelei, aber wegen seines Scharfblickes 
in die Tiefe des menschlichen Herzens von zutreffender 
Gewalt in seinem Urteil, pflegte, wenn er von dieser fröh-
lichen, immer heitern, liebenswürdigen Frau sprach, zu sagen : 
«Das ist eine prachtvolle Seele !» 434. 1. 
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pedig magáról Ferenc császárról írta be Klinkow-
ström a következő legfelsőbb s legkegyelmesebb 
érdeklődésről szóló jelentést, az ő nevelő-intézete 
i ránt : «Der Kaiser sagt zu Graf Tige, er wisse schon 
von mir, wenn ich mich nur souteniere, ich solle 
nicht zu grosz anfangen». De még nagyobb kitüntetés 
is érte Klinkowströmöt és az ő intézetét. Fia, Alfonz 
beszéli: «A császár legközelébbi környezetéből egy 
magas állású főnemes ő felsége előtt abbeli szándé-
kát nyilvánítá, hogy ő fiát a Terezianumba szándé-
kozik adni. Erre a császár az ő egyenes és gyors 
modorában így nyilatkozott: «Ne, ne tegye ezt; ne 
adja a fiát hozzám (a Terezianum császári nevelő-
intézet), nálam a fiúk elromlanak (épp néhány szo-
morú eset jutott nemrég a császár tudomására), 
adja inkább őt Klinkowströmhöz».1 így is történt. 
Sőt Ferenc császár és apostoli király nagyrabecsülé-
sében még tovább ment. Mikor a Terezianum re-
formjára került a 'sor, ő felsége Klinkowström taná-
csát külön kikérte.2 Nem is csoda. Az intézeten 
szemlátomást Hofbauer szent Kelemen atya áldása, 
szent szelleme lebegett; ott sexualis kihágásoknak 
soha hire sem volt.3 

Az intézet mintaszerűségének nyitja. 
Hogyha pedig az intézet ily fényes sikerének és 

nagy hírnevének nyitja után kutatunk, arra ugyan-
csak könnyen rájöhetünk. Az intézet egész történe-
téből kimagasló tény az, hogy a Klinkowström illetve 
Hofbauer-féle bécsi fine velő-intézet nagy sikerét és 
hírnevét annak a hofbaueri áldozatos szellemnek s 
azoknak a bölcs nevelési elveknek köszönheti, me-
lyek benne uralkodtak, a melyeknek az intézet igaz-
gatója és mindene, Klinkowström Frigyes, Hofbauer 
atya nevelése és ítélete szerint, élő megszemélyesítője 
vala. Ennél az intézetnél ugyanis nem az a különös, 
bogy kimondottan keresztény és katholikus név alá 
helyezkedett s az épület homlokzatára feltűnő betűk-
kel ki volt írva a jelszó: «A bölcseség kezdete — 
az Úr félelme». Ennek az intézetnek különössége 
abban állt, hogy benne a-tól z-ig, kezdettől-végig, 
az igazgatótól, nevelőktől, tanároktól kezdve a nö-
vendékeken át egész le a legutolsó szolgáig, éjjel-
nappal szakadatlanul és mindig, igazán «az Úr 
félelme» vagyis a hamisítatlan és következetes ke-
resztény katholikus szellem lakozott és uralkodott, 
úgy, a mint azt Hofbauer atya ráhagyományozta.4 

Breznai] Béla dr. 
i Id. m. 305. 1. 
a Innerkofler 647. 1. 
3 «Von den heimlichen Lastern, irja Freiherr von Brenner, 

und bösen Gewohnheiten, die sich sonst so leicht in derlei 
Instituten einschleichen, blieb (das Klinkowströmsche) glück-
lich bewahrt.» U. o. 653. 1. 

4 Man sieht, mondja szentünk legújabb rendi történet-
írója, P. Hofbauer hatte den rechten Mann gefunden und 
endlich war es ihm (úgy mint szerzetének Ausztriában való 
meggyökereztetésével történt, halála után) gelungen, einen lang-
gehegten Plan ins Werk zu setzen. Sein Geist blieb durch 

Szövegkritikai és exegetikai nehézségek János 
evangéliumának előszavában 

J á n . 1 , 1 3 . 

«Kik nem a vérből, sem a test ösztönéből, sem 
a férfiúi akaratából, hanem az Istentől születtek.» 
Az előző versben az evangelista arról szólott, hogy 
az Ige azoknak, ak ik földi élete idején őt befogadták, 
valamint minden idő hívőinek megadta a hatalmat, 
a lehetőséget, hogy Isten fiaivá lehessenek. A hagyo-
mányos szöveg és magyarázat e gondolatnak további 
kifejtését és magyarázatát látja a következő versben. 
«Mivel a hivők Isten fiai és Krisztus testvérei lesz-
nek, mindenesetre születnek. Mert ha nem születné-
nek, miként lehetnének szülöttek? Az emberek fiai 
testből és vérből, a férfiú akaratából, a házasságból 
születnek. Hogy azonban Isten fiai miként születnek, 
azt megérteti velünk az evangelista, midőn tovább 
í r ja : kik nem a vérből, sem a test ösztönéből, sem 
a férfiú akaratából, hanem az Istentől születtek.»2 

Isten fiait, a hívőket jellemzi tehát az evangelista 
származásuk szerint. «S miután kijelentette, hogy 
Istenből születtek azok, a kik befogadták az Igét, 
ennek a kitüntetésnek okát is megadja, midőn a 
következő versben azt mondja, hogy az Ige testté 
lőn. Istennek fia embernek szülöttje lett, hogy az 
emberek szülöttjeit Isten fiaivá tegye.»3 

Ily gondolatokat talál a hagyományos magyará-
zat a kérdéses tizenharmadik versben s ily gondolat-
menetet állapit meg a versnek összefüggésében az 
előzővel és az utána következővel. Ezt a magyará-
zatot az ú jabb katholikus exegéták is átveszik anél-
kül, hogy kellő figyelemre méltatnák a vele já ró 
tárgyi és alaki nehézségeket. Mennél jobban szem-
ügyre vesszük a szöveget s mennél jobban igyekezünk 
magunkat beleélni az evangelista gondolatmenetébe, 
annál inkább érezzük, hogy e vers hagyományos 
szövegéből kiolvasott gondolatok nem igen illenek 
az evangélium előszavának eszmemenetébe. Először 
is feltűnő s szinte érthetetlen, hogy miért fejezi ki 
az evangelista háromszoros tagadó kijelentéssel Isten 
gyermekeinek származását. Ezt a háromszoros taga-
dást egy protestáns exegéta súlyos trivialitásnak tar-
taná, lia Isten gyermekeinek születésére vonatkoznék.4 

A kifejezés kissé túlerős, de van valami alapja. Ilyen 
hangsúlyozott megismételt tagadást csak úgy tudnánk 

Klinkowström über der Anstalt, Klinkowström hatte sich 
nach des Heiligen Tode auch eigens dessen Lieblingsschüler 
zum Hauptberater der Anstalt genommen, P. Dr. Madlener.» 
Adolf von Klinkowström (303—355. 1.) nyomán : Innerkofler, 
653. 1. Klinkowström Frigyes oly forró hévvel ragaszkodott 
Hofbauer atya emlékéhez, hogy a maria-enzersdorfi temetőben 
a szent férfiú lábainál kívánt eltemettetni. így is történt. 

1 V. ö. Beligio 1910, 561 1. (Az első rész.) 
2 Augustinus, tractat. 2. 
3 Chrysostomus, honi. 10. 
4 Zahn, Das Ev. des Joh. 
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megérteni az evangelista ajakán, ha szembeállana 
valami ellenféllel, kinek téves felfogását erélyesen 
tagadásba veszi és visszautasítja. Megtudjuk magya-
rázni a Ker. Jánosról mondott Ítéletét, hogy nem 
vala ő világosság, hanem hogy bizonyságot tegyen a 
világosságról. Ert jük a különös kiemelését annak, 
hogy Ker. János megvallá és nem tagadá és megvallá : 
hogy nem vagyok én a Krisztus. Vannak az apostoli 
egyház történetében nyomok, melyek arra engednek 
következtetni, hogy János evangelista környezetében 
voltak téves felfogások a Keresztelő hivatásáról, 
melyek ellen szükségesnek találta és nem tudta kellő-
kép hangsúlyozni Ker. János hivatásának igazi miben-
létét. Arról azonban nem hallunk s nem is hihető, 
hogy lett volna oly felfogás, mely Isten gyermekeit 
a vérből, a test ösztönéből, vagy a férfi akaratából 
származtatta volna. Mi értelme lett volna a sok szó-
nak, amellyel az evangelista tudtunkra adja, hogy 
Isten fiai életüket nem a természetes nemzés út ján 
nyerik, vagy helyesebben szólva, nyerték. Talán mégis 
csak mást akart az evangelista mondani ? 

Ha e verset Isten fiairól értelmezzük, akkor 
egyúttal egy nehézség előtt is állunk s ez az, hogy a 
versben kifejezett gondolat sehogy sem akar az előző 
vers gondolatmenetéhez simulni. A megelőző vers 
szerint azoknak adta az Ige a hatalmat, hogy Isten 
fiaivá legyenek, kik őt befogadták és kik az ő nevé-
ben hisznek. Ezzel már befejezést nyert a gondolat 
s fölöslegesnek látszik, hogy az evangelista a követ-
kező versben visszanyúljon a hivők lelkében történt 
azon eseményre, mellyel Isten fiai lettek, hogy tudni-
illik Istentől születtek. Aki Istentől született, annak 
már nincs szüksége a hatalomra, hogy Isten fiává 
lehessen. Pedig ezt a gondolatot nyerjük, ha a két 
verset egymáshoz kapcsoljuk, amint a hagyományos 
szöveg szerint tényleg egymáshoz tartoznak is. Az 
eszmemenet zavarossága különösen szembetűnő egy 
újabb katholikus exegéta magyarázatában, a ki az 
Istentől születést azonosítja a keresztséggel és azt 
mondja, hogy Isten fiaivá lenni annyit tesz, mint 
megkeresztelkedni.1 Már most az ő felfogása szerint 
János evangéliumának 12. és 13. versében ez a gon-
dolat ju tna kifejezésre: az Ige hatalmat adott a 
keresztség felvételére azoknak, kik benne hisznek, 
kik megkeresztelkedtek. Mire való a hatalom a meg-
keresztelkedésre azoknak a híveknek, kik meg vannak 
keresztelve ? 

Ugyanilyen nehézséget okoz a hagyományos szö-
vegben az átmenet a következő 14. versre. «Es» kötő-
szóval fűzi az evangelista a 13. vershez a kijelentést, 
hogy az Ige testté lőn. János evangéliumában az «és» 
kötőszó eddigelé csak oly mondatokat fűzött egymás-
hoz, amelyekben ugyanaz az alany van s amelyekben 
az állítmány egyidejű. Jelen esetben azonban az «és» 
kötőszó olyan két mondatot fűzne egybe, melyekben 

1 Belser, Das Ev. des heiligen Joh. 

más és más az alany. Az előző mondatban arról van 
szó, hogy mi módon lesznek a hivők Isten liaivá, a 
következő mondat pedig az Ige megtestesülésére tér 
át. Különböző a két mondatban az alany, különböző 
a bennük tárgyalt esemény ideje, amiért is alig hihető, 
hogy az író rendes beszédmódjától eltérően a két 
mondatot ilyen alakjukban «és» kötőszóval kapcsolta 
volna össze. 

Mindezen alaki és tárgyi nehézség eltiinik, ha 
elfogadjuk a Blass állal javasolt szöveghelyesbbítést, 
melynek értelmében a 13. vers elejéről elmarad a 
vonatkozó névmás és a mondat állítmánya egyes 
számba kerül ily módon: «Nem a vérből, sem a test 
ösztönéből, sem a férfiú akaratából, hanem az Isteu-
től született». Az egész kijelentés nem a hívekre fog 
vonatkozni, hanem a következő mondat alanyára, 
az Igére. Bóla mondja a Blass által helyesbbített szö-
veg, hogy nem természetes nemzés útján, hanem 
Istentől született. Az értelem igen szép, csak az a 
kérdés, hogy van-e elég alap erre a szövegváltoztatásra. 

Első tekintetre úgy látszik, hogy nincs. A görög, 
latin és szír evangéliumi kéziratok kevés kivétellel 
a mai hagyományos szövegünket mutatják. A görög 
kéziratok közül egyedül a I)1 mutat kis szöveginga-
dozást, a mennyiben benne a vers elején a vonat-
kozó névmás hiányzik. A latin kéziratok egyik leg-
kiválóbbika a Z)2 a vonatkozó névmást és az állít-
mányt egyes számban tartalmazza: q u i . . . natus est 
Az a3 latin kézirat az állítmányt többes számban 
adja (nati sunt), de a vonatkozó névmást a vers 
elejéről elhagyja. A szír kéziratok közül hét4 a 
mondat alanyaként álló vonatkozó névmást többes 
számba teszi (azok, a kik), az állítmányt pedig egyes 
számba (született). Kétségtelen, hogy a harmadik 
századtól kezdve a görög Íróknál általánosan elfoga-
dott a hagyományos szöveg, a mely a mi magyar 
fordításunkban is megvan. A latinoknál és szíreknél 
az ingadozás továbbra is fennmaradt. S így a szöveg-
történetben még régibb időkre kell visszamennünk, 
hogy ennek az ingadozásnak okát megtaláljuk. 
A magyarázatot megtaláljuk Tertullianus «De carne 
Christi» című vitairatának 17—19. fejezetében, mely-
ben a valentinianusokkal vitatkozik s idézi a verset 
is. Az idézetből nyilvánvaló, hogy Tertullianus a 
vers szavait Krisztusra alkalmazza s róla mondja, 
hogy sem a vérből, sem a test ösztönébőt, sem a 
férfiú akaratából, hanem az Istentől született. Idézeté-
ben hiányzik s eszerint a tőle használt kétségtefenül 
görög nyelvű szentirásban sem volt meg a vers ele-
jén a vonatkozó névmás, a mondat állitmányát 
pedig egyes számban találta és idézi. Megvádolja 
azonban a valentiniánusokat, hogy e vers szövegét 
megrontják, mikor az állítmányt többes számba 

1 Bezae Cantabrig. 2 Veronensis. 3 Vercellensis. 
4 Curetonianus és a Peschittanak V—X. századból szár-

mazó hat kézirata. 
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teszik s a mondatot a lelki emberek kiválasztott 
nemzedékére vonatkoztatják. A vonatkozó névmást 
sem Tertull ianus nem találta saját szentirásában a 
vers elején, sem a valentiniánusok nem tették oda. 
így olvasta e verset Irenaeus,1 azonkívül valószínű-
leg így találta Iustinus,2 Cyprianus, Ticonius és 
Ps.-Athanasius is. De m á r a negyedik századtól 
kezdve a görögök példájára a latinok is átvették a 
valentinianusok szövegváltoztatását s az előző mon-
dathoz való csatolás kedvéért a monda t elejére tet-
ték a vonatkozó névmást. így jött létre a mai szöveg, 
a mely a negyedik századtól kezdve szinte az egye-
düli általánosan elfogadott szövegezés, de a mely-
nek keletkezését a valentinianusokra tudjuk vissza-
vezetni. A második századbeli irók útmutatása s a 
következő századok kéziratainak szövegingadozása 
alapján a legfőbb fokban valószínűnek tartjuk, hogy 
a vers eredeti fogalmazása ez volt: «Nem a vérből, 
sem a test ösztönéből, sem a férfiú akaratából, 
hanem az Istentől született». Ennek a szövegezésnek 
némi jogosultságot ad már Rosenmüller a Scholiaiban,3  

Crampon a francia újszövetségi fordításban, teljes 
érvényre akar ja jut tatni e szöveget Rlass4 és Zahn.5 

János evangelista ismeri és olvasóinál ismertnek 
tételezi fel Jézus természetfölötti születését, de a 
hagyományos szöveg szerint nem tesz kifejezetten 
és határozott szavakkal kijelentést ezen meggyőző-
déséről. Ha azonban elfogadjuk, s van rá alapunk 
hogy elfogadjuk a vers szövegét űgy, a mint Ire-
naeus és Tertullianus olvasta, akkor e helyen az 
evangelista vallomást tesz hitéről, hogy úgy hiszi 
Jézus megtestesülését és születését, a mint Máté és 
Lukács elbeszélik. Akkor egyúttal megértjük azt is, 
hogy miért beszél az evangelista oly hangsúlyozott 
és ismételt tagadással Jézus természetes nemzés út ján 
történt származásának feltételezéséről. Szembehelyez-
kedik azokkal, kik m á r az ő idejében tagadták 
Jézusnak természetfölötti születését. Nem mondja 
ugyan el a fogantatás és a születés történetét, mert 
olvasói már ismerték, hanem határozott szavakban 
kijelenti, hogy Jézus nem vérből, a görögben többes 
szám lévén, tehát nem két ember vérének egyesülé-
séből, nem az atya és az anya véréből, sem az 
embernek nemzési ösztönéből, sem a férfiúnak, tehát 
sz. Józsefnek akaratából, hanem Istenből született. 

Martin Aurél dr. 

A JÇrisztus előtti utolsó századok apokrif 
irodalmának történeti háttere. (n.> 

Antiochus Epiphanes kegyetlensége azonban csak-
hamar fegyverbe szólította a nemzet jobbjait . Ősi 

1 Adv. H. III. 16, 2 : non enim ex voluntate c a rn i s . . . 
sed ex voluntate Dei verbum caro factum est. Hasonló 
módon Adv. H. III. 21, 5. 

2 Dial. 63, 6. 4 Evang sec. Joh, 
3 In Joannem. 5 i. m, 

hitük és hazájuk függetlenségének védelmére bátran 
síkra szállottak. 

Mathatiás adta ki a jelszót a harcra. Az igaz 
Isten papja volt egy hegyvidéki városkában, keletre 
Lyddálól. (A városka neve ma el-Medijeh.) Fiai a 
hőslelkű Júdás vezérlete alatt eredményesen folytat-
ták a szabadságharcot. Júdás, kit vitézségeért Mak-
kabaeus (makkaba = kalapács) névvel tiszteltek 
meg, visszafoglalta Jeruzsálemet, helyreállította az 
istentiszteletet. Azután szabadon gyakorolhatták val-
lásukat a zsidók. Júdás maga a csatatéren esett 
el. (161-ben.) 

Az ő szellemében folytatta a harcot Jonathan és 
Simon (142—135.), ki főpapja és fejedelme lett né-
pének. Ezzel megalapította a makkabaeusok, vagy 
a hogy egyik ősük után nevezték őket, a hasmo-
naeusok főpapi és fejedelmi dinasztiáját. 

Simont, fia, Joannes Hyrkanus követte a t rónon 
(135—105.) Az országot hódoltsági területtel gyara-
pította, mert a Palesztina déli részén lakó idumaeaia-
kat leigázta s a zsidó törvények elfogadására kény-
szerítette. Uralkodásának vége felé feltűnnek a fari-
zeusok és szadduceusok, mint vallási és politikai 
pártok. A farizeusok ellene szegülnek.1 Sehogysem 
volt Ínyükre, hogy a hasmonaeusok, jóllehet nem 
ároni család voltak, a fejedelmi hatalmat a főpapi 
méltósággal egyesítették. Nem helyeselhették ezt ők, 
kik konzervatívak, a törvény és hagyomány rendít-
hetetlen tisztelői voltak. Flavius József különben más 
okát adja a farizeusok és a fejedelem közötti feszült 
viszonynak. Egy lakoma alkalmával valamelyik fari-
zeus megsértette a fejedelmet. Szemére vetette szár-
mazását, a miért nem is méltó a főpapi tisztre.2 

Joannes Hyrkanus a szadduceusok pár t já ra ál-
lott. Ezeknek vallási és politikai nézetei ellentétben 
voltak a farizeusokéival. Vallási, politikai tekintetben 
is nagyon szabadelvűek voltak s a mindenkori kor-
mányzat hivei. 

Különben mindkét pártot hiven jellemzi Flavius 
József zsidó történetíró.3 

I. Aristobolus (105—104.) már a királyi cimet 
is fölvette. Hatalmi féltékenységből fogságba vetette 
saját anyját. Három testvérével szintúgy cselekedett. 
A negyediket pedig megölette. De nagy érdemet 
szerzett a farizeusok és nép előtt azzal, hogy Ituraeát 
leigázta s annak egy részét Palesztinához csatolta. 
Lakosait körülmetéltetésre és a zsidó törvény elfo-
gadására kényszerítette.4 

Utána legöregebb fia, Alexander Jannaeus lépett 

1 Antiqu. 13, 18 : «Sed praecipue Pliarisaeorum secta 
male ei vo leba t . . . tanta autem eorum auctoritas est apud 
populum, ut, etiamsi regi obloquantur aut pontiflci, fidem 
tarnen eis vulgus habeat». 

2 Jos. Fl. Contra Apionem 1, 7. 
s Antiqu. Jud. 18. könyv. II. fej. — De bello Jud. II. 

könyv. VII. fej. 
4 Antiqu. XIII. 11., 1 - 3 . 
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a trónra. (104—78.) Harcias hajlamai miatt nem tar-
tották a farizeusok a főpapi tisztségre méltónak. 
E miatt a nép előtt sem volt kedves. Nem csoda, 
hisz az egyszerű nép vallási és politikai gondolko-
zását a farizeusok irányították. Alexander Jannaeus 
haláloságyán azt tanácsolta feleségének, hogy békül-
jön ki a farizeusokkal. Különben nem uralkodhatik 
nyugodtan. 

Alexandra követte férje tanácsát. (78—69.) De a 
farizeusok arra használták fel barátságát, hogy ellen-
ségeiken boszut álljanak. A királyné öregebbik fiát, 
a békés természetű Hyrkanust, kinevezte főpapnak, 
Aristobolust azonban a kormányzatból is egészen 
kizárta. 

Ez az eljárás bántotta Aristobolust. Alig hunyta 
be szemét Alexandra, megkezdődölt a háborúskodás 
a két testvér között. Nem is sejtették, hogy ezzel a 
Hasmonaeus uralkodó-család sírját ássák meg. Hyr-
kanus szerencsétlenségére a nagyra vágyó idumaeus 
Antipater befolyása alá kerül. Folyton hevítette 
Aristobolus ellen. Rávette, hogy Aretast, a nabataeu-
sok királyát hívja segítségül. Ennek sikerült is le-
győznie Aristobolust és Jeruzsálemet ostrom alá 
vette. 

A testvérharcba beleavatkoztak a rómaiak is. 
65-ben Scaurus, Pompeius vezére, Syriába, majd 

Júdeába vonult. Aristobolusnak fogta pártját és fel-
szólította Aretast, hogy hagyjon fel Jeruzsálem ostro-
mával. Mikor pedig Pompeius 63 tavaszán Mithrida-
test legyőzve Damaszkusznak tartott, a zsidó nép 
előkelői hódolattal járul tak eléje. Pompeius előbb 
Aristobolus mellé állott. Majd mikor látta, hogy ez 
ingadozik és megbízhatatlan, ostromolni kezdte Je-
ruzsálemet. Három hónap múlva be is vette. A fa-
lakat leromboltatta, a templomot kifosztotta s Fla-
vius József elbeszélése szerint meg is szentségtele-
nítette azt. Kíséretével belépett a szentek szentjébe.1 

Oda lett tehát Júdea függetlensége. Kiesett a 
kormánypálca a választott nép kezéből. A római sas 
ótalma alá került a sok viszályon és vészen keresz-
tülgázolt zsidóság. Jeruzsálem s az egész Palesztina 
a rómaiak adófizetője lett. Hyrkanus főpap és 
ethnarka, de a római birodalom adófizető kliense. 
A Jordánon túli görög városok ép úgy, mint Seby-
topolis és Samaria Syria provincia szabad városai 
lettek. Aristobolust és liait sok zsidóval egyetemben 
Rómába hurcolták. 

A következő két évtizedet az utolsó makka-
baeusok küzdelme tölti ki, míg végre 40-ben Kr. e. 
az idumaeai Antipater liât, «nagy» Heródest nevezi 
ki a római senatus királlyá. 

Elég eddig követni a történet fonalát, hogy meg-

1 Ant. XIV. k. 8. fej. : «Laesa etiam est non mediocri-
ter templi re l ig io . . . Introgressus est enim in illud Pompeius 
et una cum eo non pauci alii et inspexerunt, quae nefas est 
videre, nisi solis sacerdotibus». 

érthessük a zsidó nép politikai és vallási viszonyait, 
melyek a kor apokrif i rodalmában annyira vissza-
tükröződnek. 

A sok szenvedés, mely a Seleucidák alatt a vallá-
sához ragaszkodó zsidóság fejére zudult, megterem-
tette az új nemzeti ideális irányt. A sokat zaklatott 
nép kebléből kitört a Szabadító után való sóhaj. 
A törvény mellett a vallás főgondolata : a messiási 
várakozások töltik be a lelkeket. Ebből a forrásból 
merít az egykorú apokrif-irodalom, melynek termékei 
elsősorban is zsidó ország fényes jövőjében, aztán a 
zsidóság elnyomói felett tartandó istenitéletben való 
reménységeket oly élénk színekkel ecsetelik.1 

Láttuk, mily tekintéllyel lép fel a Hasmonaeusok 
idejében a farizeizmus. A törvény tiszteletét túlzásba 
vitték, valóságos betüimádók lettek. A próféták nemes 
vallásából rideg külső szertartásos vallást csináltak. 
Ez az irányzat is termelt apokrifeket. Az ősi vallás-
hoz, különösen a tőrvényhez való S Z Í V Ó S ragasz-
kodás csillan fel bennök. A hanyatló nemzeti ön-
tudat emelése és a pogányság előrenyomulásának 
megakadályozása főcélj uk. 

Az említett irányzatok a zsidóság további törté-
netének folyamán, a heródesi dinasztia alatt, még 
sok kiváló apokrifnak adtak létet. Ezek eredete már 
a Krisztus utáni első századokban keresendő. Külö-
nösen a Seleucidák uralma alatt megindult ideális 
i ránynak: az apokalyptikának vannak a későbbi idő-
ben remek alkotásai. E kor apokalypsisei tartalmuk, 
kifejezésbeli szépségük és színgazdagságuk miatt való-
ságos gyöngyei a zsidó irodalomnak. 

Kele István dr. 

Vágsel lye községét a lelkiismeretben sáfárkodás E g y h á 
dec. 1-én szólította a megye bizottsági választási urnák - , . 
elé. , ® 

Chmialoszky József járásbiró és Gyúrják Ignác krónifa 
káplán urak csaknem egyhangúlag választattak meg 
bizottsági tagokká. 

Az első csak most helyeztetett át községünkbe 
Nagytapolcsányból, hol a kath. hitéletnek ismert bátor 
bajnoka volt. 

Ilyen birókat adjon az Isten a magyar népnek min-
denütt ! Gyúrják Ignác kötelességének hü teljesítése és 
tevékeny sociális működése következtében nyerte meg 
a nép bizalmát. 

"Virágzik is ám a hitélet. Van virágzó kath. körünk, 
melynek egyszerű polgárai irányították az elmúlt követ-
választási mozgalmakat, mint képzett népszónokok jár-
tak a kerületben. Van «iparos és gazda hitelszövetkeze-
tünk», mely hivatva van a szegény népet az uzsorások 
körmei közül megszabadítani. Törekvésében elősegíti a 
virágzó fogyasztási szövetkezetünk. Templomunk fénye-
sen restaurálva, ünnepi fényben díszeleg; és a jövő év 
tavaszán készül el a harmadik artézi kutunk. A mult 

1 Kautzsch : Die Apokryphen und Pseudepigraphen des 
alten Testaments. Tübingen. 1900. 
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évben készült el a nép háziiparának emelésére, az 
ártéziküt vizének fölhasználásával, a kenderáztatónk. 

Képviselő-testületünk, mely a plébánoson kívül 
csupa polgárokból áll : az építendő Vághídra 100.000 
koronát szavazott meg. De ez szavazta meg 7 év előtt 
a tót isteni tisztelet nyelvének magyarrá való tételét is. 

Ezeket bátorkodom a szerkesztő úr becses tudo-
mására juttatni, s ha jónak gondolja : méltóztassék azt 
becses lapjában közölni.1 Gombár György, 

plébános. 
* 

Bécs. A szaleziánus szerzetesek munkája Bécsben. — 
Lehetetlen figyelmen kívül hagyni a fejlődésnek azt a 
gyorsaságát, melyet Don Bosco szerzetének működése 
legújabb időben Bécsben elért. Alighogy megnyilt a VI. 
kerületi Gumpendorferstrasseban a 90 éves Gruscha 
bibornok s hercegérsek, a kath. legényegyletek nagy párt-
fogójának, valaha fáradhatatlan elnökének nagy örömére 
szaleziánus vezetés alatt a «Lehrlingsheim», mely száz 
meg száz iparos tanulónak nyújt vasár- és ünnep-
napokon e szent napok megszentelésére kedvező alkal-
mat, máris örömmel lehet jelenteni, hogy ezidén Don 
Bosco szerzetesei egyszerre két új katholikus intézetet 
voltak képesek Bécsben közhasználatnak átadni. Az 
egyik nevelőintézet (Erziehungsanstalt) középiskolai, ki-
vételesen főiskolai fiúk számára: a másik «Knabenheim», 
vasárnapokon, ünnepnapokon és más iskolai szabad-
napokon és félnapokon otthon fiúk számára «Sale-
sianuin» név alatt. Amazt 1910. márc. 22-én 658. szám 
alatt, emezt 1910. júl. 26-án 2122. szám alatt engedé-
lyezte az alsó-ausztriai «K. k. Landeschulrat». 

Mit mondjunk erről a két intézetről? 
A mi a «Knabenheim Salesianum»-ot illeti, hogy 

szemtanúnak adjuk át a szót, a «Salesianische Nach-
richten» tudósítója szerint a bécsi katholikus nép oly 
mohón fogadta az intézet jótéteményét, hogy «két hét 
alatt az intézetbe járó fiúk száma 400-ra emelkedett», 
úgy hogy többet már nem lehet befogadni térszüke 
miatt. Ebből következik, hogy néhány év múlva Bécs 
mind a 20—22 kerületében több ily intézetet is fog 
kelleni megnyitni. Ebből pedig megint az következik, 
hogyha Bécsben már most elég erős a népben a ke-
resztény önérzet: milyen lesz az 25—50 év múlva, 
hogyha majd Bécs népének férfi ifjúsága 40—50 vasár-
napi, ünnepnapi és más iskolai szünnapi szaleziánus 
Oratorium nevelésén fog átmenni ? 

A mi a szaleziánusok középiskolai illetve főiskolai 
finevelőintézetét illeti, arról jelenleg annyit jelenthetünk, 
hogy az folyó évi szeptember hó elején adatott át ren-
deltetésének s október hó elején, az osztrák iskolai év 
elejével nyilt meg. A «Salesianische Nachrichten» ezidei 
decemberi száma ezt mondja erről az intézetről: «Ez a 
kongregáció első német műve itt Ausztriában és minden 
oldalról a legnagyobb sikereket remélik e háznak sze-
rencsés fejlődésétől».2 

* 

F r e i s i n g . Schnitzer contra Schnitzer. — Mit jelent 
ez a cifra mondás it t? Többet jelent, mintha ezt mon-

1 Ha józan, értelmes s vallásos népről s anyagi boldogulásáról 
értesítenek, mindig szívesen fogadom. Szerk. 

2 Mikor fogunk ily reményekkel írhatni az első magyar szale-
ziánus intézetről Budapesten ? 

danók csupán, hogy «Schnitzer» — nomen et omen. 
Jelenti azt, hogy arra a szerencsétlen Schnitzerre, a ki 
a müncheni egyetem hittudományi karában igen díszes 
katedra t. i. a Dogmengeschichte-é birtokosa volt, de 
azt modernisztikus lészkelődése következtében elvesz-
tette, egy volt tanítványa saját leckéinek kéziratából 
ráolvasta azt, a mit legújabban röpiratban és annak 
védelmében konokul megtagadott, t. i., hogy szent Péter 
apostol római székalapítása megingathatatlan törté-
neti tény. 

Ennek a rovatnak keretén túl menne, hogyha 
Schnitzernek kéziratban fönntartott néhai katholikus 
leckéjét teljes szövegében ide iktatnók. Elég lesz abból 
két jellegző sommás nyilatkozatot idézni, melyek a 
tárgy bizonyítékait összegezik s kimerítik. Az egyik ez : 
«Hogy Péter Rómában volt és ugyanott halt meg, az 
egész keresztény őskor kivétel nélküli egyértelműséggel 
tanúsítja». A másik ez : «A keresztény őskor e (fölsorolt) 
diadalmas (überwältigenden) bizonyítékaival szemben 
a Péter Rómában volt léte ellen fölhozott kételyek fönn 
nem tarthatók». így tanította ezt Schnitzer Dillingenben, 
az ottani hittudományi főiskolában (lyceum) 11 év előtt. 
Most nem a bizonyítékoknak, hanem a tőle fönn nem tart-
liatóknak kijelentett «kétely»-eknek van szerinte igazuk ! 

Hát bizony ez az ellenmondás önmagának — nem 
kis Schnitzer, kivált ha hozzávesszük azt a körülményt, 
hogy már a protestáns tudósok is tömegesen föladták 
a szent Péter római léte ellen meggondolatlanul kezdett 
támadást. így például B. Neander, a ki az egyháztör-
ténetemben tekintély, nagyrabecsült Kirchengeschichle-
jében (I. 317.) így nyilatkozik : «Es ist Hyperkritik, die 
durch die übereinstimmenden Nachrichten des christ-
lichen Altertums bewährte Überlieferung, dasz Petrus 
zu Rom gewesen, in Zweifel zu ziehen». És Guericke, 
szintén tekintélyes egyháztörténetiró (K.-G. g. Aull. 
I. 59.): «Die weite Verbreitung dieser Nachricht (vom 
römischen Martyrium Petri) schon im 2. Jahrhundert, 
noch vor der Zeit römisch-hierarchischer Tendenz-
schreiberei (sic : tehát nem gyanús tanú), erklärt sich 
ungekünstelt nur durch Zugabe des Faktums». Hozzájuk 
egész sereg protestáns történetbuvár csatlakozott, ú. m. 
például Olshausen, Gieseler, Hilgenfeld, Weizsäcker, 
Hauck, Harnack, Lightfoot, Müller, Möller, Müller, 
boroszlói tanár, Harnack tanítványa, például (K.-G. 
Freiburg, 1892. I. 32.) ezt mondja : «Dafür spricht das 
schlieszliche Kommen Petri nach Rom» és a még pozi-
tivebb kiéli Möller (Lehrb. der K.-G. 1863.) ezt mondja: 
«Die so viel angefochtene Überlieferung vom Kommen 
des Petrus nach Rom ist festzuhalten». A Kirchen-
geschichte Deutschlands szerzője, Hauck, megerősíti 
ugyanazt : «Die Tatsache (dasz Petrus zu Rom starb) 
ist von so alten Zeugen belegt, dasz sie feststeht». 

Még nem két, de száz Schnitzer sem fogja meg-
változtatni a történelem eme megállapodását. Tényeket 
megdönteni nem lehet. 

* 

T o r i n o . Don Bosco-i figyelmeztetés a katholikus 
egyház elnéptelenedése elkerülésének leghathatósabb esz-
közére. A halhatatlan emlékű Don Bosco a férfi nem-
zedéknek vallásosságában való megőrzésére nézve a 
következő nyilatkozatot hagyta örökségben : «Katholikus 
katekizmus tanítása, vasárnapi és ünnepnapi orato-
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riummal, egyedüli mentőhorgony szegény, elhagyatott 
ifjúságunk számára», tekintve különösen a népnek az 
elemi iskolából kikerült ifjúságát.» 

Erre vonatkozólag egy szaleziánus, Don Simplicio, 
nyilt leveleinek egyikében a következőket fejti ki a szale-
ziánus ifjúsági oratoriumok szükségességéről : «Kezdem 
egy kérdéssel. Lehet-e a mi mai itj óságunkat, akár a 
városit, akár a falusit, nagy részében olyannak venni, 
a mely a vasár- és ünnepnapokat megszenteli, vagy 
pedig nem-e olyannak kell tartani, a mely ezzel a 
megszenteléssel nem törődik? Önök velem mindnyájan 
megegyeznek abban, hogy a vasár- és ünnepnapok 
megszentelése vagy meg nem szentelése tekintetében a 
nemtörődömségnél egyébre nem lehet következtetni. És 
a hitetlenség és istentelenség eme hullámáradatának köze-
pette, a mely egyre növekszik, ringathatják-e vájjon 
önök magukat abban a hiú reményben, hogy ez az 
áramlás hanyatlani fog s a veszedelem, a melyben az 
ifjúság akkora része tönkre megy, meg fog szűnni? Ah, 
sajnos, a hajótörés napirenden van. Annyi szerencsétlen 
ifjú korai romlottsága, a mely köré vakon oly számos 
ártatlan gyermeksereg csoportosul, nagyon is kétség-
telenné teszi a veszedelem tartósságát. Ugyan győződ-
jünk meg végre erről az igazságról. Hogyha ez még 
tovább is így fog tartani, 10—12 év multával serdült 
ifjúság nem fog járni templomba, misét és prédikációt 
nem fog hallgatni s egyetlen egy sem fog húsvéti köte-
lességének eleget tenni. Mármost, hogyha az okozat 
azoknak mindig megfelelő: gondolják el önök egyszer, 
milyen lesz az ily ifjúságnak a maradéka s milyen lesz 
tehát a jövő emberi társadalom rövid idö múlva? . . . 

Hát csakugyan becsukni akarjuk mi templomainkat 
vagy nyugodtan akarjuk elnézni, hogy azok egész éven 
át mindennap üresen kongjanak? Gyűjtsék önök, az 
Isten szerelméért, ezeket a fiúkat és ifjakat megfelelő 
helyen össze, beszéljenek velük ott a vallásról, de 
egyúttal mulattassák is őket együtt, hódítsák meg így 
az ő szivüket s akkor okkal-móddal igazi jó keresz-
tényeket fognak belőlük nevelni. Lássák önök: ez az, 
a mire szükségünk van, ez az ifjúsági oratorium».1 

—íj —la. 

oda- Ou t l ines of p r o t e s t a n t miss ions . By rew. 
m John Robson. Edinburgh. 6 d. 

Liverpool utcáit róva, könyvkereskedésbe tértem, 
hogy néhány, a szociális irodalomba vágó könyvet vá-
sároljak, magamat némileg az angol irodalom ily irányú 
könyvkiadványairól tájékoztassam. Sajnálatomra érde-
kes könyvet nem találtam. Nehogy üres kézzel távozzam 
a boltból, megvásároltam a Biblia Társaság fenti kiad-

1 Dunántúlról, hol a nép többsége katholikus, a megyebizott-
sági tagválasztások alkalmából az a riasztó hír érkezett, hogy a 
parasztság (most már csak polgárnévre hallgat) a vele nem tö-
rődő uri osztály ellen indított harcában már sem papjára sem ta-
nítójára nem hallgat. Magával kezdi ragadni ezt az értékes népelemet 
a szociáldemokrata lázítás áramlata. Ennek az áramlatnak a jelenre 
vonatkozólag nem tehet mással ú t já t állni, mint Népmissiók tartá-
sával, rendben, egymásután s nemcsak elvétve' itt-ott, minden 
templomban s a Népszövetség elterjesztésével minden faluban, a 
jövőre nézve pedig az ifjúságnak vasárnapi és ünnepnapi orato-
riumokba való összegvüjtésével. Igy lehet csak a korcsma uralmát 
megtörni, a mely népünket s vele az országot a sír szélére vonszolja. 

vánvát. Mohón futottam végig. Szemem a társaság rek-
lamirozott kiadványain akadt meg. Ott láttam hirdetve 
Jézns élete, Pál, Péter élete, az ó- és új szövetségből 
vett érdekesebb dolgok tüzetes leírását magában fog-
laló füzetkék-jegyzékét. Megvallom tetszett a dolog. 
Tetszett főleg az az irányzat, mely a vallási thémákat 
felszínen tartja és az eleven hit megerősítésén dol-
gozik. Sajnos, nálunk az e fajta dolgoknak alig van 
kelete. 

De térjünk át a protestános missiókra. Átolvasva a 
116 oldalt számláló füzetkét, látjuk azt a nagy áldoza-
tokkal járó buzgalmat, a melyet a protestáns egyházak 
missióik érdekében kifejtenek. Anyaországok hoznak 
tetemes adományokat, hogy egyrészről a protestáns 
hitet terjesszék, más részről egyengessék hazájuknak 
az utat az idegen népek közé. 

A mű elsősorban Jézus tanítói parancsáról emléke-
zik meg. Azután szóvá teszi a kath. missiókat, azok 
legnagyobb apostolait, Xavéri szent Ferencet, Ricci 
Mátét, Dubois abbét, claveri szent Pétert. A kath. mis-
siók, mig a maguk lábán járnak, addig a protestánsok 
a kormányoktól függnek. (15. 1.) 

A legelső missió-seminárium Leydenben létesült 
1612-ben. Ennek neveltjei bejárták Jáva, Formóza, Cey-
lon szigeteket, hogy ott a megreformált kereszténységet 
hirdessék. A missionáriusok háta mögött ott volt ä 
kormány, mely védte exponenseit. Az angol amerikai 
missió megalkotója John Eliot. Eliot Cambridge-ben 
született 1604-ben. Amerikában a Roxbury lelkészséget 
vezette. Majd elhatározta, hogy az indiánusok megtérí-
téséhez fog. Lefordította a szentírást az indusok nyel-
vére. Eliot volt a legelső angol, ki a pogányok meg-
térítésére gondolt. 

Eliot példájára az angolok is szerveznek missiót. 
A szervezés lelke William Carey, ki 1761-ben született. 
Atyja tanító volt. Miután fia a cipész-széktöl megszökött, 
tanulásnak adta fejét, lelkész lett. 1792-ben a The Bap-
tist Missionary Society-t (R. M. S.) alapította ínég. Kívüle 
más egyletek is alakultak a hitterjesztésre, így 1795-ben 
London Missionary Society (L. M. S.) 1812-ben Afrika 
részére Church Missionary Society (C. M. S.), Amerika 
részére The Society of the progation of the Gospel in 
foreign parts. (S. P. G.) Segédegyletek. 1804-ben alakult 
angol biblia-társaság Britisch and foreign bible society, 
melynek 1900-ban 211.000 L. bevétele volt és 5 millió 
biblia-példányt bocsátott világgá. A missiók kisegítő 
személyzetét az orvos és a nőmissionáriusok képezik. 
Az elsők gyógyítással foglalkoznak, így a pogányokat a 
hitre édesgetik, a nők megközelítik az asszonynépet 
ott és akkor, a mikor a férfiaknak a pogány szokások 
miatt teljes lehetetlenség. 

Ebből látható, hogy a protestáns missiók mily 
nagy apparátussal dolgoznak. New-Yorkban tartott 
konferencia adatai szerint a missiók ügyét 249 missiós-
egylet, 200 segédegylet, 88 nőegylet szolgálja. Ezek a 
szervek évente 4 millió fontol, tehát majdnem 100 millió 
koronát fordítanak a protestáns missiókra. Segélyez-
nek 5063 állomást, melyben 702 orvos, 1470 világi, 3403 
hajadon nő, 3567 férjes nő működik. Az összes missio-
náriusok száma 15.400. 

A mű további része elsorolja, hogy mennyi küzde-
lemmel, sikerrel vagy sikertelenséggel jár a missionáriu-
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sok munkája a különböző világrészekben. Némely helyen 
drámailag van leírva a hittérítők nehéz munkája. 

Persze a protestáns hitküldérek helyzete rózsás a 
katholikusokéhez mérten. Ezek alig részesülnek az 
államhatalom részéről valamelyes támogatásban. Sok 
szegénységen, nyomorúságon kell átesniök, ellenben a 
protestáns, főleg anglikán, hitküldéreknek tisztes ellá-
tásban van osztályrészük. 

Evekkel ezelőtt Velencéből utaztam hazafelé. Ugyan-
azon fülkében enyelegve ült egy angol nejével. Tréfá-
lództak, énekeltek. Később szóba eredt a férfi és el-
mondotta, hogy ő Amerikából utazik — Indiába. Foglal-
kozása a hitterjesztés. Fizetése jó. Javadalma lakáson 
kívül 7000 silling, nejének 3000 silling jár. Mögöttük 
ott az államhatalom s hajuk szála sem görbül meg. 

így nem csoda, ha a protestáns missiók eredmé-
nyekre tudnak hivatkozni. A mi hittéritői állomásaink 
pedig nagy erőfeszítésekkel, önmegtagadással tartatnak 
föl. Ne sajnáljunk tehát mi se néhány koronát, hogy 
azok árán a világ nagy versenyében istápoljuk a küzdő 
egyházat. Erre buzdítsanak az ellentábor imént vázolt 
sikerei. Csepela Lajos dr. 

* 

1. Hi te l emzések a róm. kath. népiskolák 
I—II. osztálya számára. Módszertanilag kidolgozva 
írta Dobai Károly. A Szent-István-Társulat kiadása. 
Budapest, 1910. 192. 1. Ára 2 kor. 

2. Ausführ l i che Katechesen für das erste 
Schul jahr von Josef Pascher . Wien 1910. A. Pich-
lers Witwe u. Sohn. VIII u. 166. Ára 2 kor. 40 fillér. 

1. Mohó vággyal nyúltam Dobai könyve után. Csa-
logatólag hatott reám a címben föltüntetett kitétel 
«módszertanilag kidolgozva», kíváncsiságomat még 
jobban fölcsigázta a «Népnevelő» 1910. 48. számában 
(558. 1.) megjelent ismertetés, a mely szerint «a szerző 
a tökéletesített müncheni módszert használja az egész 
vonalon.» 

Ezekről a hitelemzésekről nem mondhatom el, hogy 
«módszertanilag» kidolgozottak. Az elemi I. és II. osz-
tály tanítási anyaga túlnyomó részben biblia ; a bibliai 
oktatás külső menete egészen más, mint a hogy azt a 
szerző kezeli.1 

Csak egy példára utalok, Káin és Ábel történetére. 
Hasonlítsa csak össze hitelemzését Magdicsnak2 ha-
sonló hitelemzésével s észreveheti, hogy téves utakon 
jár. A szerzőnél hiába keresem az előkészítést, az össze-
kapcsolást, az elbeszélést, a megértetést (szó és tárgy-
magyarázat), a bővebb kifejtést. »E menetből meg van 
csak a célkitűzés és az alkalmazás, a mely utóbbi sok 
helyütt elhibázott, mert egész erkölcsi prédikációvá 
válik (90. 1.), vagy pedig nem alkalmazkodik a gyer-
mekek lelki világához. (117. 1.) 

A bibliai történetet az előkészítés, összekapcsolás 
és a célkitűzés után elmondjuk lehetőleg a tankönyv, 
illetve a szentírás szövegéhez ragaszkodva. Ezt követi a 
megértetés pontokra szedve. Csak 1—2 példát idézek, 
mire viszi a szerzőt e menet be nem tartása. Káin és 
Ábel történeténél (57. 1.) egészen az ellenkezőjét 

1 V. ö. Gatterer-Krus, Katechetik u. Methodik. Innsbruck, 1909. 
337. S. — Magdics Hitelemzéstan. Budapest, 1910. 65. 1. — Török, 
A hitoktatás elmélete, Esztergom, 1910. 89. 1. 

2 Magdics i. m. 113. 1. 

mondja, a mit a Szentírásban olvasunk. A Szentírás 
csak annyit mond, hogy a föld gyümölcséből hozott 
áldozatot (v. ö. Gen. 4. 3.), minek tehát meghamisítani 
a Szentírás szövegét s azt mondani «Káin a legrosszabb 
búzát, az ocsút és a legférgesebb gyümölcsöket tette az 
oltárra.» «Káin sokáig kínlódott, míg a nedves, rossz, 
korhadt fát meggyújtotta.» E történetnél a súlypont 
arra esik, hogy Káin szivében volt a hiba. Ily szem-
pontból kell ezt a gyermekek előtt kiemelni : «Isten a 
szívre néz.» 

Az új-szövetségi lörténeteknél még jobban elveti a 
sulykot, oly annyira, hogy Ízléstelenségeket mond. 
A Messiás utáni sóvárgást (68. 1.) az ádventi idő litur-
gikus imái alapján kellene festeni s nem az ördögtől 
megszállottnak feltüntetni a világot ; az ördög hatalma 
ugyan nagy volt, de nem annyira, hogy az emberek 
meghaltak volna, ha az ördög nincs bennök. (68. I.) 
Vagy a 72. 1. a pólyákról. Ennyire profanizálni nem 
szabad a sz. szöveget, ezt még a liberális irányú Hock 
sem teszi.1 A kicsinyekre is vonatkozik az Úr utasí-
tása : «Praedicate evangelium.» Az apokrif iratok sok 
epizódot mondanak el ugyan Jézus születéséről és 
gyermekkoráról, de ezeket a történelem nem ismeri el, 
annál kevésbbé hagyja jóvá az egyház.2 

Nem felel meg az evangelium szövegének (74. 1.) 
az angyal megjelenése a pásztoroknak, jobban mondva 
a pásztorok viselkedése. Mily máskép festene e történet 
előadása, ha annak szószerinti elmondása után követ-
keznék a megértetés pontokra szedve: aj A mi Urunk 
Jézus Krisztus születése, bj Az angyal hirdeti Jézus 
születését, cj A pászlorok sietnek az isteni kisdedhez. 
A bővebb kifejtésnél utalok aj Isten szeretetére, bj A II. 
és III. hitágazatra, cj A karácsony ünnepének megülé-
sére. S ily módon, a mit a szerző két órára szánt, az 
egy tanegység lehet. 

Valótlanság, a mit a szerző mond a 80. lapon a 
szent Család meneküléséről Egyptomba. Az angyal sze-
rinte szent Józsefnek ezeket mondja: «Kelj föl, vedd a 
gyermeket és anyját és fuss velők Egyptomba, a tenge-
ren túl levő országba.» Ez járatlanság a szentírási tudo-
mányokban. Meschler a következőkben írja le a szent 
Család útját : «Der Weg ging entweder über Hebron 
oder Eleutheropolis durch waldige Täler des Gebirges 
Juda bis Gaza im alten Philisterlande und von dort 
auf dem breiten, sandigen Weg am Meeresufer entlang 
bis zum sogenannten «Bach von Egypten». Von dort 
waren es weitere 40 Stunden bis an den Nil durch 
ein trauriges Stück der kleinen arabischen Wüste, deren 
einzige Abwechslung besteht in Hügelketten und Sand-
bahnen, die kahl und blank wie ein Totenkopf sind. 
Die Beise mochte 20 bis 30 Tage dauern».3 

1 Hock János. Jézus élete. Budapest. Az Athenaeum kiadása. 
2 Ily irányú kiszinezésekkel mythossá akarja degradálni Jen-

sen, Drews és Lublinsky Jézus életét. V. ö. Steinmetzer Franz, Die 
Geschichte der Geburt u. Kindheit Christi und ihr Verhältniss zur 
babylonischen Mythe. Eine religionsgeschichtliche Untersuchung. 
Münster in W. 1910. VIII. 218. (Heft 1., 2. des II. Bandes der «Neu-
testamentlichen Abhandlungen» herausgegeben von M. Meinertz.) 

3 Meschler, Der göttliche Heiland. Freiburg, Herder 1906. 
S. 77. — A szó és tárgymagyarázathoz jó szolgálatot tesz Meschler 
idéztem könyve, azonkívül : Schuster u. Holzammer, Handbuch zur 
biblischen Geschichte. Neu bearbeitet von Selbst u. Schäfer. Sie-
bente, neu bearbeitete und vermehrte Auflage. I—II. B. Freiburg, 



28. szárn. RELIGIO 671 

Jézus isteni természetét elhomályosítja a szerző, a 
mikor szerinte szűz Mária és szent József mindenütt 
keresik a kis Jézust, s csak utoljára néznek be a temp-
lomba.1 (83. 1.) E történet tárgyalásánál okvetetlenül 
kelleti volna utalni, hogy az izraeliták csoportokban 
(gyermekek, férfiak, asszonyok külön) mentek föl Jeru-
zsálembe és onnét vissza. Csak így érthető a gyermek 
elmaradása. 

Jézus gyermeksége történeténél a II. osztályban 
ulalni lehet az örvendetes Rózsafüzér titkaira, hiszen a 
gyermekek legalább hallásból ismerik ezt az imát. (pl. 
az októberi Rózsafüzér.) 

Főhiba az egyes hitelemzéseknél, hogy nem dom-
borodik ki eléggé az illető bibliai történet célja. Pl. a 
három szent királynál, hogy a pogányok is jönnek az 
isteni kisded imádására. (Epiphania Domini.) S ebből 
kifolyólag nincsen meg a szerves kapcsolat az egyes 
hitelemzések között s végén nem teljes a kép (t. i. a 
Megváltó képe). 

A bevezetésben (5. 1.) utal a szerző a szemléltető 
képekre. Alkalmazza is azokat, de rossz helyen. A kép 
szemléltetésének a helye nem az alkalmazás után van, 
hanem a megértés, vagy pedig a bővebb kifejtés után. 

Templom felszerelési árjegyzékeket nem használnék 
szemléltető eszközül. Először is kicsinyek, alig néhány 
lépésnyire láthatók ; másodszor, mert nem illenek a 
tárgy komolyságához. Itt is áll, hogy a gyermekeknek 
adjuk a legjobbat. (V. ö. Schumacher bibliai képeit, 
vagy Swoboda szertartástani képeit.) 

A szerző tud a gyermekek nyelvén beszélni ; néhol 
azonban póriassá lesz. Szereti a következő kitételt : 
«Józsefék, Máriáék.» Az Istenről vagy az isteni gyer-
mekről kicsinyítőleg soha se szabad beszélni : «Istenke» 
«Jézuska» vagy «a kis Jézuska». 

A bevezetésben (4. 1.) a szerző saját védelmére fel-
hozza azt a körülményt, hogy nem állott mindig mód-
jában szabályszerűen taglalt hitelemzést tartani. Ezt 
elfogadjuk, de csak részben. A könyvben azonban el-
vártuk volna az egész hitelemzést s annak a szélén a 
megjegyzést «ezt és azt a részt ki kellett hagynom ilyen 
és ilyen ok miatt.» A hittani órára egy egésszel kell 
mennünk.2 

Téves a «Népnevelő» (14. sz. 558. 1.) azon megjegy-
zése, hogy a szerző a tökéletesített müncheni módszert 
használja. A müncheniek egészen más menetben kate-
kizálnak, mint az Bernbeck és Biihlmayer hitelemzései-
ből kitűnik. Mind a ketten a legalsóbb fokozat részére 
írtak.3 

Herder, 1910. Jakob Ecker, Handbuch zur Kath. Schulbibel I. II. 
Band. Trier 1908. — Kisebb kiadás hasonló címen egy kötetben. 
Ries, Die Sonntagevangelien homiletisch erklärt, thematisch skizziert 
und in Homilien bearbeitet. I. II. B. Paderborn, Schöningh 1909. — 
Berthe—Szeghy, Jézus élete. (Szent-István-Társulat kiadása.) 

1 V. ö. Gottesleben und Schiltknecht, Die biblische Geschichte 
auf der Unterstufe der kath. Volksschule. Paderborn 1908. Schöningh. 
S. 138. 

2 V. ö. e tekintetben, Seuferts, Die Unterrichtsstunde als di-
daktische Künstform. Leipzig, E. Urenderlich. 

3 V. ö. Jakob Bernbeck, Katechetische Skizzen. Kösel, Kempten 
1909. A müncheni módszert alkalmazza a falusi osztatlan és rész-
ben osztott iskolákban. Karl Buhlmayer, Ausgeführte Katechesen 
für das I. Schuljahr der kath. Volksschule. Kösel. Kempten 1906. 
Göttler, Dritter münchener Katechetischer Kurs, Kösel Kempten, 
1910. 265—269. lapján Bernbecktől olvasható egy sikerült hitelemzés 

A «tökéletesített» müncheni módszer jellegzetes 
jegyét, az úgynevezett «Auktoritätstufe»-t, Dohainál 
sehol sem találom.1 

A szerzőnek van tehetsége és érzéke is a hitelem-
zéshez ; az ügyszeretet kiolvasható minden sorából. Ha 
Mey, nemkülönben Gottesleben és Schiltknecht műveit2 

választja mentornak, akkor maradandót fog alkotni, 
mert nemcsak «orator fit» — hanem a calecheta is. 

2. Pascher wieni katecheta műve hasonló célt szol-
gál, mint Dobaié, azzal a kis különbséggel, hogy csak 
az I. osztály részére nyújt módszertanilag kidolgozott 
hitelemzésekel. Pascher sem tünteti föl ugyan a kate-
cliésis külső tagozottságát, de olvasva azokat, szépen 
fokról-fokra haladunk, míg az alkalmazáshoz eljutunk. 
Nem is úgy értem én a fokozatok feltüntetését, hogy 
minden egy kaptafára menjen, egy mintára, hanem a 
nélkül, hogy külsőleg feltüntetném, lelkemben, értel-
memben végbe megy az egész folyamat, a mint azt 
Mercier bíboros mondja az elmélkedés módjáról, szabá-
lyairól : «Ezzel is úgy van az ember, mint a nyelvtan, 
mondattan hármas szabályaival : annyira kell vinni a 
gyakorlatot, hogy hasznukat tudjuk venni akkor is, a 
mikor nem is gondolunk rájuk.» Egyes hitelemzései 
nem használhatók pl. a reggeli ima (13. 1.), mert az 
ima szövege elütő a miénktől. Klasszikus példái a 
módszertanilag helyes hitelemzésnek : «Mit tanulhatunk 
a gyermek Jézustól?» (53. 1.) «Jézust megkereszteli szent 
János» (64., 67. 1.) ennél mélyíti a szent Háromságról 
szóló tant. Pascher előnye még az is, hogy nemcsak 
beszél az imáról, hanem alkalmas helyen imádkozik is 
a gyermekekkel. Pascher könyve nagyon tanulságos.3 

Krasznyánszky János. 

Levél a Szerkesztőhöz. 
Nagyságos Szerkesztő úr ! A «Religio» f. é. 40. számá-

ban Oméga kérdést intéz Nagyságodhoz az iránt, mit 
tud a theologiai tanárok memorandumának sorsáról. 

a müncheni módszer szerint az elemi II. osztály részére. Tárgya : 
«Alászálla a poklokra, harmadnapon halottaiból föltámadaa. 

1 A müncheni módszerről kimerítően tájékoztat Grunwald, Die 
münchener katechetische Methode, J. Fr. Herbart und Fr. W. 
Foerster. Münster i. W. 1910. Mivel a müncheniek Herbart-Ziller mód-
szerét a hitoktatásban érvényesítik, igen tanulságos e célból Weszely 
Ödön, A modern pedagógia útjain. Budapest 1909. c. müvének 
«A módszer kérdése» fejezete. 173—296. 1. 

2 Gustav Mey, Vollständige Katechesen für die untere Klasse 
der kath. Volksschule. XII. Aufl. Freiburg, Herder 1906. — Magya-
rul megjelent 1878-ban Esztergomban. F'ordította Farkas Sándor. — 
Gottesleben-Schiltknecht, Die biblische Geschichte auf der Unter-
stufe der kath. Volksschule. VI. Auflage. Paderborn 1908. Schöningh. — 
Többé-kevésbbé utánozzák Meyt, de egy sem múlja öt felül. Josef 
Schiffel, Handbuch für den gesammten Religionsunterricht auf der 
Unterstufe der kath. Volksschule. Freiburg, Herder 1900. Ez legin 
kább közelíti meg Meyt. — Heinze, Der kathol. Religionsunterricht 
im ersten Schuljahre. 2. Aufl. Breslau. Hendel 1904. — Josef Rudisch, 
O. Präm. Katechetisches Hilfsbüchlein. Wien. Kirsch, 1910. Meynak 
sovány kivonata. — Eduard Gürtler, Vollständige Katechesen für 
das I. Schuljahr. IV. Aufl. Graz, Styria. 1908. Legújabban csehre 
fordították le. Kevés súlyt helyez a szív és a kedély kérdésre. Bry-
nych, egykori königgrätzi püspök katechetikai müvei a cseheknél 
Mey nyomán haladnak. 

3 Van Paschernek még egy nagyon jó könyve. Katechesen zur 
Vorbereitung auf die erste heil. Beicht und erste heil. Kommunion, 
sowie über das heil. Messopfer zunächst bearbeitet für die Laien-
katechesen. Wien 1909. 135. 1. 
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Bizonyosan nagyon köszönik a theologiai tanárok 
Nagyságodnak ama kérdésre adott becses válaszát. 
A dologban való teljes és hű tájékoztatás azonban 
megkivánja a következőknek közlését. 

Azt ir ja Nagyságod: egy püspök úr azonnal 
rendezte theologiai tanárainak fizetését. Bendezte 
így: ama püspök úr hittani intézetében van a 
theologiai tanároknak évi 1200 (egyezerkettőszáz) 
korona kezdő fizetésük, 4-szer 200 korona ötödéves 
korpótlékuk, semmi egyéb. Mert hogy még van 
ellátásuk és lakásuk körülbelül 900 korona érték-
ben (ez többe kerül Szerk.), ezt senki sem fogja 
theologiai tanári fizetésnek minősíteni akkor, mikor 
amaz intézetben működő két tanár elüljáró is a 
papnevelő intézetben, de ez utóbbi hivataláért egy 
veres fillér fizetése vagy jutalmazása sincs. 

De végre is, engedjük meg, hogy 1200+900 K = 
2100 K theologiai tanári fizetésük van. Ezt a püspök 
úr most 400 koronával emelte egy-egy ember számára. 

Hát ez nem az a rendezés, melyet a theologiai 
tanárok kérnek. Memorandumuk egészen más irányt 
jelöl. Mikor a középiskolai tanárok kezdő fizetése 
2600 korona és nagy lakbér, akkor mindennek be-
tudásával 2500 korona egy főiskolai tanárnak kevés. 

A memorandum hir szerint itt-ott megütközést 
keltett. Pedig az a memorandum egy kifogástalanul 
illedelmes, alázatos, bizalmas fiúi szózat, az az egye-
dül méltó szó, mely illett a theologiai tanárokhoz, 
mikor sorsuk orvoslását kérik. Talán jobb lett volna, 
ha saját püspökéhez fordul minden intézet? De 
hiszen megtették sokan, sokszor, különböző helyeken, 
eredménye azonban kevés helyen volt. Értsük meg 
végre, hogy ma már 100—200 korona nem javítás. Vagy 
talán jobb lett volna, ha hír lapokban közlik adatai-
kat s a közvéleményt mozdít ják meg ügyük mellet t? 

Eredményesebb volt volna, de kevésbbé méltó 
volt volna. Amit tettek, meg kellett tenniök. S a 
milyen tiszta lelkiismerettel tették, olyan bizalommal 
kérik, várják a választ, kérésük teljesítését onnan, a 
hová fiúi bizalommal fordultak. Ha nem jön a 
válasz, akkor is tanítanak tovább hithűséggel, becsü-
letes lélekkel, de egyúttal keresni fogják kérésük 
érvényesülését. 

Ez az ügy sokkal komolyabb, mint gondolják. 
Nem lehet agyonhallgatni. Mert bűn elhallgatni, a 
mit kimondani kötelesség. 

Mély tisztelettel X. 

P . C s á p o r . Nincs hátraléka. 
H. B i h a r p ü s p ö k i . 1910 végéig fizetve. 
A. E g e r . Meglesz, kívánsága szerint. 
K. Győr . A «komoly szót» még nem olvashattam el. 

Majd legközelebb. 
D. Ka locsa . Miért olyan mérgesen? Ma szellemes meg-

jegyzésekkel és komoly fejtegetésekkel lehet csak célt érni. 
A neuraszthénikus nemzedék különös kezelési módszert 
igényel, ha jóra akarjuk vezetni, illetőleg ha tévedéséről 
akarjuk meggyőzni. 

I). P a l o u c a . Harnack Adolf, a berlini egyetemen a 
prot. theologiai fakultás hírneves tanára, irányító szellem a 
mai naturalisztikus theologiában ; hatását mindenfelé, így 
nevezetesen a modernistákon is észleljük. A theologia kor-
szerű művelése hozza magával nálunk is, hogy sokszor kell 
vele foglalkoznunk. Több müvét olvashatta említve a «Re-
ligio»-ban. — Különben, a mit most közlök, az egy részlete 
az ezidei speciál-kollegiumomnak alkalmi földolgozásban. 
Ma ilyeneket tanulnak theologusaink. 

K. B u d a p e s t . Igen. Az már az «Est»-nek állandó mon-
dása, hogy «a zsidóság a magyar polgárságnak legértékesebb 
eleme». Csak azt felejti el megmondani, hogy az az elem 
kinek a zsebéből szerzi értékeit? Várjon csak, 2—3 év múlva 
a bőrébe nem férő már nyiltan ki fogja mondani, hogy a 
magyar polgárságnak legértéktelenebb eleme a keresztény 
elem — mig majd torkára nem forrasztják hencegését és 
nem állítanak : numerus claususok-at a telhetetlenek ellené-
ben. így szokott ám érni az antiszemitizmus minden korban. 
A zsidóság maga érleli meg. 

A S á r o s p a t a k i R e f o r m á t u s I^apok-nak. Szép önök-
től, hogy a mult vasárnapi számukban az «Új Korszak»-kal 
foglalkozva, ezt írták : «Mi nem kérünk a Haeckel-féle termé-
szettudományos népnevelésből s tiltakozunk az iskolának 
nemzetellenes, vallásellenes és destructiv célokra való lefogla-
lása ellen. Álláspontunk az, hogy az ifjúság nevelésének 
valláserkölcsi alapon kell nyugodnia — épen azért minden 
erőnkkel harcolni fogunk az új korszak : a nemzetköziség és 
vallástalanság elveinek az iskolába való behurcolása ellen». 

II. B u d a p e s t . Hogy a vallás magánügy — igaz is, meg 
nem is igaz, a hogy vesszük. Igaz abban az értelemben, hogy 
az a lelkem dolga, melyért akárki nem vonhat felelősségre. 
Nem igaz ellenben a kifejezés úgy, ahogy az étetben magya-
rázzák, hogy soha ne is beszéljek vallásomról, soha érvénye-
síteni se akarjam ; hanem úgy viselkedjem, mintha nem is 
volna vallásom, vagyishogy az legyen a sorsa, mint: de stry-
gis, quae non sunt, nec mentio fiat. Múltkor láttuk a főrendi-
házban : Antal Gábor szuperintendens is a vallás ellen szava-
zott, mert hát hogy a vallás magánügy. Szerelném tudni, mit 
értenek az ilyenek a vallás alatt ? S milyen viszonyba állít-
ják az ember gondolkozásával, érzéseivel s cselekedeteivel? 
Nekem az a benyomásom, hogy a kik sokszor hangoztatják 
a vallás magánügyi voltát, vagy ámítók, vagy vallástalanok, 
illetőleg ellenségei a vallásnak, vagy nem tudják, mit beszél-
nek s csak a divat után indulnak. A mai mozgalmat a vallá-
ukat szégyenlő, vagy csalárd liitsorsosaikat fedni akaró 

zsidók indították meg s mint látjuk, sikerrel. 
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Jïz őslénytan és a haeckelizmus. 
Az úgynevezett természettudományos világnézet 

jórészben a jénai professzor befolyása alatt van, kinek 
istentagadó etvei nemcsak az egyetemeken hódíta-
nak, hanem m á r a középiskolák ifjúságát is meg-
mételyezik, nem is emlitve a tárgyilagos kri t ikára 
meg nem érett s csak felszínes, leginkább a hír-
lapokból merített tudással rendelkező nagyközönséget, 
melynek elhódítása a keresztény világnézettől annál 
is inkább veszedelmessé válhatik, mivel a társadalmi 
és politikai életben a vezető szerepet rendszerint a 
majoritás, a többségben levők ragadják magukhoz. 
Ebből érthető, miért áldoznak elleneink rengeteg 
összegeket minden pozitív hitet megtagadó világ-
nézetük elterjesztésére, népszerűsítésére; 10—20 fillé-
res kiadványaikat több 100.000 példányban árusít ják 
el, úgy hogy a vallás eredetéről, a világ keletkezésé-
ről, az élet eredéséről, a származástanról, az erkölcsi 
jó és rossz alapjairól, az abszolút igazságról, a túl-
világról stb. ma m á r igen sok félrevezetett egyszerű 
munkásembernek is megvan a maga «természet-
tudományos» felfogása, melyhez jobban ragaszkodik, 
mint sok ember hitéhez. 

A kérdés, melyre a feleletet megadni akarjuk, 
ez : Bizonyítja-e az őslénytan a haeckelista szárma-
zástan létjogosultságát? Igazolható-e az őslénytan 
alapján az a föltevés, hogy az összes szerves lények 
lassú és véletlen átváltozás, valamint véletlen és 
minden célirányos tervszerűséget nélkülöző fejlődés 
ú t ján egymásból származtak? 

Az őskor rétegeiben találjuk az élő lények első 
nyomait. És pedig a magas fejlettségű kar lábúak és 
tribolita rákok biztos nyomaira akadunk i t t ; a 
p r imär -kor szilur rétegeiben már gerinceseket talá-
lunk ; ezek eredeti összefüggése alsóbbrendű állatok-
kal — mond juk a férgekkel —• nem mutatható ki. 
Az amphioxust szokták feltüntetni mint összekötő 
kapcsot a férgek és gerincesek közt. De az őslénytau 
nem bizonyítja, hogy ez az állat a kambr iumban és 
szilurban élt volna ; nincs nyoma ; pedig ha a kocso-
nyás testű medúzák és a lágy testű férgekről talá-
lunk lenyomatokat az ősi kőzetekben, űgy a porcos 
részekkel ellátott amphioxus lenyomatait is birnók, 

ha tényleg létezett volna már azon korban. De kü-
lönben is két egymásba fejlődő faj — species — közt 
Wigand szerint mintegy 10.000 átmeneti alaknak 
kell lenni ; legalább is igen soknak s az egész őslény-
tan alig mutat fel néhány átmeneti alakot s ezek 
sem az időrendi egymásutánt, sem az egymásból való 
származást nem bizonyít ják; mert igen sokszor egy-
másmelleit, egyugyanazon földrétegben fordulnak 
elő, mi azt bizonyítja, hogy egyidőben éltek. Találunk 
szerves lényeket, melyek fejlődésnek indultak, majd 
ismét hanyatlanak, visszafejlődnek; soknak eredését 
illetőleg teljes bizonytalanságban vagyunk; a szerve-
sek óriás tömegénél változatlanságot, állandóságot 
tapasztalunk, nincs lényeges különbség mai és őskori 
szervezetük közt; pl. az egysejtű protozoák most is 
csak olyanok, mint a kambr iumban létező elődeik; 
különben is elismert tény, hogy egysejtű lény több-
sejtűt sohasem hoz létre; már pedig Haeckel sze-
rint minden most élő állatnak őse egysejtű lény lett 
volna. A többsejtűek tehát egysejtűből származtak 
volna ? 

Hogy tudná ezt bizonyítani is? 
Igaz, hogy vannak lények, bár nem nagy szám-

ban, melyekben az átváltozások sorozata valószínű : 
pro és contra sokat olvashatunk ezekről, de ha be 
is bizonyul ezeknek egymásból való származása, 
akkor is csak azt bizonyítja, hogy a fejlődés, illetve 
a leszármazás tanát határolt körre vonatkozólag el-
fogadhat juk s hogy ezen fejlődés nem a vak véletlen 
műve, hanem tervszerően történik s a tervszerűség, 
törvényszerűség okvetlen feltételez valami fensőbb 
lényt, mely nélkül egyáltalán meg nem magyarázható 
a szerves lényekben észlelhető ösztönszerűség, mely-
lyel fajukat fenlartani képesek; maga pl. a sejt is 
r e m e k m ű ; mindezt az atomok véletlen találkozása 
nem hozza létre, a mint az óraszerkezetet is csak 
hozzáértő ember hosszas és észszerű munka után 
képes előállí tani; de ennél sokkal komplikál tabb a 
sejt szerkezete, a szerves lények élete, fejlődése. 

Ha az őslénytan 1 kövületei valamit bizonyítanak, 
1 Őslénytan — palaeontologia — a már kihalt, vngy leg-

alább a föld régibb rétegeiben is létezett s kövület vagy 
lenyomat alakjában fönmaradt állatokkal s növényekhel fog-
lalkozó tudomány. 
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úgy legfeljebb azt, hogy a többtörzsű fejlődéstan 
bírhat valószínűséggel; s ez a fejlődéstan feltételez 
egy fensőbb lényt, ki ezen tervszerű s célirányos fej-
lődésnek az indítást megadta. 

Jól mondja W a s m a n n : Für eine einstämmige 
Fntstehung der organischen Welt aus einer Urzelle 
oder auch nur des Pflanzenreichs einerseits und des 
Tierreiches anderseits aus je einer Stammzelle haben 
wir überhaupt gar keine naturwissenschaftlichen 
Beweise. . . Die Tatsachen weisen uns vielmehr auf 
eine vielstammige Entwicklung beider Reiche hin und 
zwar nicht blosz auf Grund der paläontologischen 
Methode, sondern auch auf Grund der vergleichen-
den Morphologie».1 F'ejlődéstant már szent Ágos-
ton 2 és szent Tamás is emleget és ha bebizonyul, 
csak hódolattal haj lunk meg Isten végtelen bölcse-
sége előtt s nem ragadhatjuk el magunkat, elleneink-
hez hasonlóan, tarthatatlan következtetésekre. Az 
egytörzsű származástan sem érinti a hitet, a mennyi-
ben t. i. az embernek csak testére vonatkoztatja 
tételeit. Egyébként Zittel, a darwinista tudós, maga is 
kénytelen bevallani, hogy a paleontologia nem képes 
okát adni annak, honnan van az, hogy már a leg-
ősibb rétegeket közvetlenül követő korszakban — 
kambri, szilur — egyszerre egész tömege a szerves 
lényeknek tűnik fel, minden átmenet, minden fejlő-
dési folyamat nélkül. Bigsby 8897 ilyen fajt említ 
fel, ezen szám rohamosan növekszik az európai és 
északamerikai kutatások leletei folytán.3 Megállapí-
tották, hogy az átmeneti alakoknak sokkal nagyobb 
számban kellene képviselve lenniök a föld rétegei-
ben, mint a kész, kifejlődött fajoknak. Pedig átmeneti 
faj alig van s a mi van, az is vitás, mert lehetséges, 
hogy az az ú. n. átmeneti alak nem is tartozik annak 
a fajnak a genealógiájába, másrészt nehéz az egyes 
fajok határvonalait oly élesen megjelölni s így köny-
nyen lehetséges, hogy egyik-másik átmeneti alak 
csak elváltozásokat mutat fel, de a faj határain belül ; 
hány átmeneti alakot fel kellett már adni a termé-
szettudománynak! Ezenkívül nem szabad felejtenünk, 
hogy a leszármazás lehetőségéből nem szabad követ-
keztetnünk annak valóságára. 

A látszat csal. Ha pl. a Yalvata csiga — egy-
más mellé helyezett s a fejlettség egyes fokozatait 
feltüntető képeit nézzük, tényleg az a benyomásunk, 
hogy ezek egymásból származtak, a későbbi utód 
mindig fejlettebb lőn. Pedig Sandberger szerint4 a 
fejlettség fokozatán egymástól legtávolabb eső val-
vaták egymás mellett ugyanazon földrétegben voltak 
találhatók, vagyis ezek egykorűak voltak, tehát nem 
származhattak egymásból s lassú fejlődés folytán 
tértek el eredeti alakjuktól. Mindez rengeteg időt vett 

1 Wasmann : Entwicklungstheorie und Monismus. 
Innsbruck, 1910. 32. 1. 

2 L. Dudek: Származástan és Világnézet. 1909. 140. 1. 
3 Zittel : Aus der Urzeit. München, 1872. 120. 1. 
4 Gutberiet: Der Mensch. 

volna igénybe, úgy hogy a fejlettebb valvatáknak 
okvetlenül későbbi földrétegekben kellett volna talál-
tatniok. 

Hiába mondja Zittet: «In den meisten Fällen 
erweisen sich die Angehörigen der jetzigen Flora 
und Fauna augenscheinlich als Nachkommen ausge-
storbener Formen . . . » 1 A haeckelista származástant 
akkor sem fogadhatnók el, ha a fejlődést nemcsak 
elvétve tudnák bizonyítani, hanem az összes fajokra 
nézve ez a származás kimutatható volna ; erre azon-
ban olyan augenscheinlich-féle érv nem elég. Tudo-
mányos rendszereknél a bizonyítás fogadható el érv 
gyanánt, nem a morphologiai hasonlóság s az ezen 
alapuló külszín, látszat. De ha mindent is tudnának 
bizonyítani, akkor ott a kérdés: Hát az az őssejt 
honnan volt? Anyagból? Ki tudná ezt bizonyítani, 
vagy csak valószínűséggel is ellátni az ilyen felele-
tet? Hát az anyag honnan került e lő? Ignoramus. 
Nem tudjuk, mondják ők. Örök az anyag szerintük 
s ezzel kibújni akarnak a válaszadás kötelme alól ; 
kitérő válasz el nem fogadható. Láttuk már egy más 
alkalommal, hogy az örök anyag képtelenség. Tehát 
képtelenség az a rendszer is, az a hypothesis is, mely 
végelemzésben ily alapra helyezkezik ; világos, hogy 
az erre alapított következtetések — monismus — is 
hibásak, tarthatatlanok lesznek. 

Az őslénytannak szakadatlan, folytonos fejlődés-
ről kellene tanúskodnia, hogyha joggal akarnak reá 
hivatkozni a haeckelisták. Már pedig ismét Zittel, a 
paleontologus, kényszerül így nyilatkozni : «Es soll 
später (t. i. könyvében)" gezeigt werden, dasz das 
Ende der Dyasformation in den bis jetzt geologisch 
näher bekannten Teilen der Erde eine totale Unter-
brechung in der organischen Schöpfungsgeschichte 
bedeutet . . .»2 Hol vannak hát azok a közbeeső ala-
kok, melyek még valamit bizonyítanának? Mi azt 
mondjuk, nem tudunk róluk; ők tudnak róluk, mert 
azt mondják : «Sie müszen in den Erdschichten begra-
ben liegen.. .»3 így nem lehet érvelni, ez dogmatiz-
mus az őslénytanban! Ki ismeri el annak jogosult-
ságát? Az előítéletektől semmikép sem mentes 
«tudósok» elhiszik, hogy ott vannak csakugyan egy-
től-egyig a föld rétegeiben. Eszünkbe jut Pascal 
mondása : A hitetlenek hisznek a legtöbbet! 

Ugyancsak hasonló hiányáról a közbeeső, át-
hidaló fajoknak tesz említést Zittel a trias-korszak 
jellemzésénél: «Zwischen der organischen Schöpfung 
der paläolythischen Periode und der Trias ist fast 
jede Brücke abgebrochen, eine völlig neue Welt 
begriiszt uns beim Eintritt ins mittlere Zeitalter». 

Ugyancsak a harmadkor emlősállatainak ismer-
tetésénél szintén ilyen fejlődési hiányt konstatál Zit-
tel s hozzáteszi még, hogy ezen átmeneti alakok 

1 Zittel : Grundzüge der Paläontologie. Berlin, 1903. 8. 1. 
2 Zittel : Aus der Urzeit. 125. 1. 
3 U. a. 269. 1. 
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hiányának magyarázatát joggal követelik a szárma-
zástan védőitől. (487. 1.) 

De még inkább ellenemond az egytörzsű (raono-
phyletisch) származástannak az, a mit az 563. oldalon 
mond, hogy t. i. nem szólnak a leletek folytonos 
fejlődésről. «Man findet im Gegenteil schon in der 
Silurformation alle Tierklassen vertreten; die Pri-
mordialschichten enthalten nicht, wie wir erwarten 
sollten, etwa nur Protisten und vielleicht noch Cölen-
teraten, sondern es spielen dort die verhältnismäszig 
hochorganisierten Crustaceen die Hauptrol le . . . über-
haupt gibt es in der jetzigen Schöpfung in sämt-
lichen Pflanzen- und Tierklassen zahllose Repräsen-
tanten, die ihrem ganzen Bau nach tief unter den 
erloschenen Formen stehen». Ez is épen a haecke-
lista származástan ellen bizonyít ! 

Mindezen tények sok jeles paleontológust arra 
bírtak, hogy határozottan állást foglaljanak az egy-
törzsű származástan ellen. A híres anatómus Owen 
a megkövült halak szorgos megfigyelése után arra az 
álláspontra helyezkedett, hogy a halak nem fejlődtek 
idővel, hanem csak átalakultak. Az őslénytani lele-
tek még annyi bizonyítékot sem szolgáltatnak, hogy 
összeállíthatnók egyetlen egy osztálynak1 genealó-
giáját (Stammbaum). 

Mindent egybevetve annyit megállapíthatunk, hogy 
az őslénytan semmikép sem bizonyít a haeckelista 
származástan mellett ; az érvek, melyeket szolgáltat, 
inkább a Wasmann által is elfogadott s bizonyos 
határok közé szorított fejlődéstan valószínűsége mel-
lett bizonyítanak. 

Végezetül még két gondolatot csatolok dolgoza-
tomhoz. Az egyiket Zittel adja, midőn idézett művé-
nek 595. lapján ezt olvasom: «Sollte es der Natur-
wissenschaft je gelingen, den unumstöszlichen Beweis 
zu führen, dasz alle Organismen aus einer oder 
einigen wenigen Urformen hervorgegangen s ind . . . 
so bleibt doch in letzter Instanz das Dasein der 
Materie und der dieselbe bewegenden Gesetze ein 
undurchdringliches Geheimnis» ; de ne feledjük, 
hogy a hivő ezen titkot is meg tudja fejteni: Kezdet-
ben teremté Isten az eget és a földet — mondja a 
Genesis. 

A második gondolatot Ruville ad ja : «Dasz die 
Wissenschaft, und zwar die rein weltliche Wissen-

1 Az egymáshoz és szülőikhez nagyon hasonló állatok 
együttvéve adják a faj (species) fogalmát ; ezen belül az egy-
mástól eltérő egyedek képezik a fajtákat (varietas). Azon 
fajok, melyek egymáshoz hasonlók és sokban egyezők, adják 
a nem (genus) fogalmát. Az egymással egyben-másban egyező 
nemek képezik a családot (familia). Azon családokat, melyek 
lényeges jegyeikben egyenlők, képeznek egy rendet (ordo). 
Több egymással egyező rend alkot egy osztályt (classis). 
Több rokon osztály alkot egy kört (typus). Hét ily kört 
különböztetünk meg és pedig : 1. Gerincesek (Vertebrata), 
2. Ízeltlábúak (Arthropoda), 3. puhatestűek (Mollusca), 4. fér-
gek (Vermes), 5. tüskebőrüek (Echinodermata), 6. tömlős-
állatok (Coelenterata), 7. véglények (Protozoa). 

schaft, trotz aller Fortschritte an groszer Unvoll-
kommenh '"- krankt, dasz sie noch immer nur Stück-
werk ist, weisz der erfahrene, klarblickende Gelehrte 
am besten».1 Tehát az ú. n. természettudományos 
világnézet cseréplábakon jár . 

s Tichy Sándor. 

Mi a művészet? 
Tolsztoj tizenöt esztendőt szentelt ily cimű köny-

vecskéjének a megirásu a, de az orosz apostol a 
benne foglalt ügyes szólamoknak egész halmaza mel-
lett is kérdésünk lényegébe behatolni nem tudott s 
annak csak a felületeit horzsolta. Jól lehet az aesthé-
tika terén Baumgarten óta jelentékeny haladás tör-
tént, a művészeti iskolák a vívmányokat figyelemre 
sem méltatják, nem azért, mintha alkalmazásuk a 
gyakorlatban felette nehéz volna, hanem inkább 
azon materialisztikus felfogásból, mely a metafizikát 
a modern Parnasszusról száműzni óhajtja. 

Az impresszionisták elvetik Plátó eszmetanát, a 
művészetet megfosztják szellemi jellegétől, s csupán 
a kínálkozó természetnek, a jelenlevő anyagnak a 
megrögzítését tartva szem előtt, az alanyt megfosz-
tották aktív szerepétől, hogy lealacsonyíthassák egy-
szerű géppé. Fölhangzott a l'art pour l'art önző elve 
s kitagadtatott a vallás. Pedig ha a művészet igazán 
csak egyszerű utánzása a tapasztalati világnak, úgy 
tökéletesség dolgában bármely fénykép fölötte állhat 
Báffael legértékesebb Madonnájának s Liszt Ferencet 
a lomtárba juttatná a fonográf. 

Ilyenek után nincs mit csodálkoznunk, hogy a 
különben jóhiszemű, de laikus közönség is a művé-
szetet csupán nagyobbfokú ügyességnek nézvén azt — 
mint egykoron az alexandriai iskola — valódi mi-
voltából teljesen kiforgatva, a legtarkább módon 
osztályozza. így juttatta a kertészek és óramüvesek, a 
kártyások és akrobaták stb. pilátusait az eszmetan 
krédójába. 

Hogy a művészet lényege elénk táruljon, szük-
séges azt részeiben is megismernünk. Miután az em-
bernek három főérzéke van, úgymint a tapintás, a 
látás és hallás, a művészeteket is ezen három moz-
zanat szerint osztályozzuk. Herder volt az első, ki 
egy vakon született, de később megoperált egyénnek 
kijelentései révén azon meggyőződésre jutott, hogy a 
szem kezdetben csak lapokról, fényerőkről vesz tudo-
mást, de az áthatlanságnak, a felületek benső dom-
borulata és keménységének ismeretéhez csakis tapin-
tás útján jutunk. 

De függetlenül Ilerdertől egyéb okok engem is 
azon eredményre vezettek, hogy a szobrászat való-
ban a tapintás művészete. Epen ezért a képfaragást 
kisebb méretekben s tűrhető sikerrel a vakok is 

1 Albert von Ruville : Das Zeichen des ersten Ringes 
1910. Hermann Walther, Verlagsbuchhandlung, Berlin. 
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gyakorolják. De a hol nagy arányokról van szó, ott 
a kéz tapintása m á r ki nem futja, tehát a szem veszi 
át az érzékileg felfogó szerepet; azért az építészet 
már erős átmenetet képez a szobrászatból a festé-
szet felé. A képirás azonban m á r teljes mértékben 
művészete lévén a látásnak, gömbölyűségeit — me-
lyek valósággal egy síkban vannak — és az átható-
ságot csak subjektiv csalódásban adja vissza. Hogy a 
zene a hallás érzéke által nyújt lelki gyönyört, az 
közvetetlenül világos. 

Midőn a művészet igy három főalkotóra bom-
lott, a szépirodalom e gráciákat újból egy egésszé 
gyúrja, de eszméit nem közvetetlenül az anyagba, 
hanem alanyainak a fantáziájába rögzíti, beszélve 
vagy írva farag, fest vagy zenél s a képzelő tehetség 
számára megalkotja az egyetemes művészetet. 

Valamint a testnek három gyönyört felfogó érzék 
jutott, t. i. izlés, szaglás és gyönyört keltő tapintás 
(ez utóbbit nem különítik el az általános tapintás-
tól), ügy a lélek is a m á r érintett három, de a testi 
élvezettől függetlenebb érzék által szívja be a nek-
tárt. Fogékonyak az utóbbi érzékek is a gyönyör 
iránt, de ez csak homályos reflexe a tulajdonképeni 
testi élvnek ; mindezáltal az anyagelvűség hiába eről-
ködik a szépnek érzetét a tisztán testileg kellemesre 
vezetni vissza, mert gyakran a szemre vagy a fülre 
nézve sértő az, a miben a lélek gyönyörködik. 

De ha a művészet szellemi megismerés, nem 
lehet tudomány, mely tiszta fogalmait a bölcselet-
től nyeri, nem is vallás, mely a kinyilatkoztatás for-
rásából merít : tehát nem marad más számára, mint 
az egy középút, mely a bölcselet és vallás közé éke-
lődik s egyúttal áthidalja azon tátongó űrt, mely a 
fogalom és az ige, vagyis kinyilatkoztatás között 
lebeg. Két forrásból táplálkozik: a bölcselet gyöke-
reiből és a kinyilatkoztatás koronájából. Kettős jel-
lege nyilvánvaló, azért Hegel joggal nevezhette «ter-
mészetes kinyilatkoztatásnak». Ha Archimedes csak 
egy szilárd pontot kért, s azon el tudott volna ju tn i 
Istenhez, úgy ezen szellemi támpont nem a fogalom, 
mely ellentéte az igének, hanem a testbe vésett 
eszme, mely — mint a tónus a fekete szint a fehér-
rel — a kettőt összeköti. Mert az eszme fogalommá 
lett ige. Ebből önként következik a művészet meg-
határozása, mely nem egyéb, mint érzékeinkkel fel-
fogható ábrázolása a természetfölötti világnak. Ha 
tehát szent Tamás a szépet «meglátott boldogság-
nak» nevezi, úgy laikus nyelven bár, de kimondta 
az igazságot. 

Dogmatikája azonban csakis a kath. vallásnak 
lévén, a művészet, hogy a tökéletesség abszolút foka 
felé teljes eredménnyel evezhessen, nem a felekeze-
tek terméketlen pusztáin, hanem a fejlődő s szün-
telenül rügyező katholicizmus körén belül találja a 
szükséges életnedvet. Ezért Róma a művészetek édes-
anyja. Ellenben a szakadárság és egyéb felekezetek 
vallásai, mintha csak érezték volna, hogy a Múzsa 

nem találná magát bele új templomaiba, elrendelték 
a képrombolást , levágták ujjait azoknak, kik szent 
hitüket továbbra is ecsettel vagy vésővel vallották, 
száműzték azt az egyszerűség elvének ürügye alatt, 
min tha ez nem épen a művészetnek volna a lénye-
ges oldala, hanem az űré, a semmié. Csakis a kath. 
kereszténység ölén támadhatot t újból X. Leo szemé-
lyében egy új Perikies, hogy összegyűjtse és meg-
őrizze azt is, a mi nemeset és nagyot a pogány kor 
bölcselete alkotott s megkoronázza azt a halhatat lan-
ság, az örökkévalóság koszorújával. Az Örökváros a 
perspektívában azon pont, mely felé a világ minden 
tájáról a művészetek párhuzamai egyesülni vágynak ; 
azon örök tűz, melynek tápláló melege mellett egye-
dül képesek megőrizni eszményi jellegüket, hogy 
azokat a mesterség, a gépiesség vádja többé ne érje. 
S a mit Montabert festő s aesthétikus ezelőtt száz 
évvel mondott , ismételhejük ezúttal is: «Hogy ha 
egyéb bizonyítékaink nem is volnának egy jobb s 
tökéletesebb világ létezése felől, a szép, mint a m ű -
vészetek célpontja, egymagában is hatalmas argu-
men tum !» Pironcsák Antal. 

Hofbauer sz. Ideiemen Mária hitvalló élete 
főbb vonásaiban feltüntetve. (xxm.> 

Klinkowström Frigyes nem puszta kosztoló táp-
intézetet, nem is egyoldalúan a gyermekeknek és 
i f júknak értelmét tömő tanintézetet állított fel, hanem 
a szó teljes értelmében vett nevelő-intézetet, a mely-
ben az odaadott iljúság teljes testi-lelki mindenol-
dalú nevelésben, illetve kiművelésben részesült, még 
pedig egyénileg minden növendék külön-külön, testi-
lelki tehetségeinek teljes összhangjával. Az intézet-
ben uralomra emelt ez a mindeneket jó tékonyan 
átható egyéni nevelés, annak remekül való valóra 
váltása teszi a klinkowströmi, illetve hofbauer i bécsi 
finevelő-intézetet igazán mintaszerűvé. Mert csak-
ugyan, ha céljának meg akar felelni, minden katho-
likus nevelő-intézet alapítójának, illetve vezérének 
oly bölcsnek kell lenni a cél kitűzésében, oly okos-
nak és tapintatosnak az eszközök megválasztásában, 
végül oly áldozatosnak és következetesnek a terv 
végrehajtásában, a milyen bölcseség, okosság, áldo-
zatosság és következetesség Klinkowström Frigyes 
nevelőintézetének egész valóján végig ragyog. Fő-
dolognak pedig a példával való nevelésnek kell 
lennie. 

Hogy egyéni lehessen a nevelés, Klinkowström 
50 növendéknél többet intézetébe nem fogadott be. 
Az egyéni nevelés Klinkowströmnél azonban nem azt 
jelentette, a mit a naturalisztikus modern nevelés-
tanban jelent, t. i. hogy a gyermeket az ő egyéni-
sége minden jó-rossz tulajdonságának túltengetésével 
mindeneket legázolni kész «übermensch»-sé kell fel-
fú jódni engedni és segíteni, hanem ellenkezőképen, 
a klinkowströmi vagyis hofbaueri egyéni ember- és 
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kereszténynevelés kettőt tartott szem előtt : azt, hogy 
minden növendékben minden természeti tehetség és 
egyúttal minden természetfölötti isteni adomány le-
hető legmagasabb fokig kifejlődjék, de úgy ám, hogy 
az így kifejlesztett egyéniség összhangzatosan beüljék 
mások hasonló fejlődésének, emelkedésének, érvé-
nyesülésének viszonosságába. Szóval Klinkowström 
Frigyes egyéni nevelési rendszere egyúttal kitűnő 
szociális nevelést is adott az ifjúságnak,1 még pedig 
a legbensőségesebb szociális, a családi együttélés2 

alapján. Egész családjával bevonult ő maga is az 
intézetbe s fiait minden különbségtevés nélkül be-
osztotta a többi növendékek közé, kik mindnyájan 
mindig együtt étkeztek Klinkowströmmel és család-
jával. «Kurz, mondja szentünk legújabb rendi élet-
rajzirója, es (a Klinkowström-féle finevelő-intézet) 
war in allem eine einzige, grosze Familie».3 így 

1 Hogy a charitativ ösztönök vagyis az irgalmas keresz-
tény felebaráti szent szeretet ösztönei ébredezésének is tápot 
nyújtson a gondjaira bizott ifjúság lelkében, Klinkowström 
Frigyes úgy intézkedett, hogy télen át az intézet épületében 
földszint két szoba állandóan fűtve és nyitva álljon melegedés 
céljából a szegényeknek. 1830-ban pedig, a nagy vizáradás 
ideje alatt, egész családoknak huzamosabb ideig ingyen adott 
lakást és ellátást az intézet épületében. 

2 Überhaupt trug — igy tanúskodik az intézetnek egy 
volt növendéke, Freiherr von Berger — die ganze Einrich-
tung und der Ton im Hause den Charakter eines Familien-
lebens, darauf berechnet, den Zöglingen die Trennung von 
ihren eigenen Familien zu erleichtern . . . Dazu trug auch bei, 
dasz nicht nur Herr von Klinkowström und (neje halála után) 
dessen Schwägerin täglich die gemeinsamen Mahlzeiten 
mitmachten, sondern auch häufig geladene Gäste, wie dessen 
Schwiegerältern, Herr und Frau von Mengershausen, Friedrich 
von Schlegel und seine Frau, Adam Müller, Karoline l'ichler 
und andere dabei erschienen. So nahmen wir alle an dem 
Familienleben des Hausvaters teil.» Innerkofler, 651. 1. Egé-
szen úgy, mint Hofbauer atyánál, azzal a különbséggel, bogy 
Hofbauer atya iskolája papi családi kör volt, Klinkowströmé 
világi családi kör, telve ugyanazon krisztusi szellemmel. 

3 Innerkofler, 648. 1. A legmagasabb rangú főúri csemete 
és a legutolsó ingyenes fiú közt (Klinkowström áldozatos 
szelleme ilyet is befogadott) nem volt szabad semmi különb-
ségnek lenni. «Der energische Norddeutsche machte bei 
niemand einen Unterschied. Jeder der Zöglinge hatte seine 
Nummer. In den Strafprotokollcn und Sittennotizen wurde 
nur diese geführt (mily finom ethikai érzék és tapintatos-
ság!), um vor der Nachwelt die Namen der Betreffenden zu 
schonen. Und da unter den vielen Adeligen und Kindern 
höchster Stände auch stets, wenn auch wenige, Nichtadelige 
sich befanden, wurde im Hause nur unter dem Vornamen 
(keresztnév) verkehrt, und zwar half man sich zur nötigen 
Unterscheidung mehrerer gleicher Vornamen mit den Ab-
änderungen, z. B. Karl, Karlo, Karletto usfr. So wurden die 
oft hochtönenden Geschlechtsnamen vollständig vermieden 
und so allem sich blähenden oder verdemütigenden Einflüsse 
ausgewichen. Alle Zöglinge standen untereinander auf Du. 
Sie fanden sich wunderbar zusammen. Es herrschte der 
beste Korpsgeist. Sie waren wirklich Kinder einer Familie. 
Denn auch die Eeigenen Söhne (Józsefet, Kelement, Alfonzt, 
Miksát) gab Klinkowström vollständig unter sie, in denselben 
Studiensaal, Schlafsaal, zu den gleichen Spielen, in dieselbe 
Behandlung». Innerkofler. u. o. 

maradt ez Klinkowström áldott lelkű nejének halála 
után is. 

Klinkowström hofbaueri nevelő-intézetének fé-
nyes sikere az imént kifejtett remek nevelési alapelv 
következetes alkalmazásán kívül még abban gyöke-
rezett, hogy Klinkowström Frigyes a gondjaira bizott 
ifjúságnak nemcsak elméleti oktatásáról, de jel lem-
beli neveléséről is fejedelmi bőkezűséggel és áldo-
zatossággal gondoskodott. Csupán kiváló tanerőket 
alkalmazott intézetében, a katechétákat nem szá-
mítva, számszerint tizenkettőt. A nevelés vezetését, 
a mint láttuk, legfőbb fokon magának tartotta fenn 
s bámulatos kitartással maga végezte Klinkowström 
állandóan, éjjel-nappal. Ebben a legfőbb s legnehe-
zebb pedagógiai munkában hat kipróbált nevelő 
(Hofmeister volt a nevök) és több fő és alfelügyelő 
segédkezett Klinkowströmnek naponkint, úgy hogy 
az ifjúság közül senki az ő intézetében, akár hol 
volt s akár mit tett, nem maradt gondos, jóakaró, 
szeretettel teljes felügyelet nélkül sem éjjel, sem 
nappal.1 Jellemző ennek az intézetnek nevelői rend-
szerére nézve, hogy az intézet valamennyi tagja kö-
zött Klinkowström volt valamint a fölkelésben az 
első, úgy a lefekvésben is az utolsó — és ezt az ő 
fensőbbséges eljárását az intézetben mindenki tudta, 
és bizonyára szivében át is érezte mindennap. A napi 
rendet ő oly lelkiismeretesen, következetesen s ön-
feláldozó szellemben tartotta be, hogy ha a legked-
vesebb vendégeivel társalgott is szobájában, mikor 
az intézetlek étkezésének órája elérkezett, ő ott ha-
gyott mindenkit és mindent és sietett az ebédlőbe 
elsőnek, hogy ő maga mindent megfigyeljen. Éjjel 
pedig 11 és 12 óra között bejárta az egész intézetet, 
megtekintett mindent s a főfelügyeletnek ezt a tényét 
ő soha egy napon se mulasztotta el, vagy bizta 
másra. Nem csoda, ha tizenhat év alatt az idegfe-
szítő nagy gondba és munkába belefáradt s az inté-
zet vezetését 1833-ban másra volt kénytelen átru-
házni. 1835. április 4-én pedig ő maga is Hofbauer 
atya után a boldog örökkévalóságba költözött át. 

Az intézet Klinkowström keze alatt összesen 201 
fiút nevelt. Ezek közül csak hat lépett a papi pá-

1 Ennek a párját ritkító nevelői testüfetnek szervezeté-
ről és működéséről szentünk legújabb rendi történetírója a 
következő képet nyúj t ja : «Für die 50 Zöglinge waren zur 
Aufsicht nicht weniger als sechs Hofmeister bestimmt. Sie 
waren stets Studierende höherer Fakultäten. Zwei, einer bei 
den Groszen (gymnazisták), einer bei den Kleinen (elemi 
iskolások), führten jeden Tag die Aufsicht. Und sechs Hof-
meister waren, damit sie rechtzeitig wechsein und alle 
nebenbei den Studien nachgehen konnten und vorab, dasz 
keiner erschöpft wurde. Bei Tag teilten sie sich in den Auf-
siclitsdienst. Mitten im Garten war ein Hügel aufgeschichtet, 
von dem aus der Hofmeister den ganzen Garten übersehen 
konnte. Des Nachts aber schliefen alle sechs im Schlafsaal 
der Zöglinge, und zwar so vertheilt, dasz gegebenenfalles jeder 
die mit Lämpchen erleuchteten Räume leicht übersehen 
konnte». Innerkofler, 648. 1. 
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lyára,1 a többi a világban maradt. Hogy a testi nevelés 
mily ügyesen és gondosan volt ebben az intézetben 
szervezve, mutat ja az, hogy tizenhat év alatt csak 
egyetlen egy haláleset fordult elő, a többi növendék 
valamennyien mint munkakedvelő és munkabíró, 
nem pedig bábtermészetű ember és keresztény ke-
rült ki az intézetből s mindnyájok élete kisebb-
nagyobb súllyal, de kivétel nélkül érvényesült koruk 
állami és egyházi történetében. A lelki nevelés, azl 
lehet mondani még sikerültebb, még remekebb volt. 
Klinkowström intézetében, annyira, hogy a 201 nö-
vendék, Klinkowströmhöz hasonlóan, valamennyi 
jellemes, lelki atlétaszerű, hőslelkű ember lett Isten 
ügyének és a kötelesség teljesítésének védelmében s 
érdekében.2 S az az egyetlen volt növendék, a ki 
élete delén a keresztény műveltség aranykalászos 
mezőit hűtlenül elhagyta s a szabadelvüség vadon-
jaiba kalandozott el, költői nevén Anastasius Grün, 
voltakép egyik Auersperg gróf, élete végén ifjúságá-
nak magasztos eszményeihez, okulva, visszatért.3 

Mielőtt ettől a hofbaueri szent szellemtől áthatott 

1 Man drängte den Priesterberuf niemanden auf ! (Ezt, 
természetesen, nem is lehet.) Aber unter diesen sechs waren 
die drei groszen Jesuitenmissionäre Joseph und Max Klin-
kowström und Alexander Weninger. Innerkofler, 456. 1. Nagy 
súllyal esik Hofbauer atya életének nagy szentsége mellett 
latba Klinkowström József J. t. atyának tanúsága, a kinek a 
bécsi egyetemi templomban mondott óriási hatású szent-
beszédeiben volt alkalmuk annak idején a pazmanitáknak az 
apostoli prédikáció nagystílű kvalitásait bámulni és tanul-
mányozni. «In meiner ersten Jugend, vallotta hit alatt a nagy 
szónok, hörte ich über keinen anderen Geistlichen so häufig 
und mit solcher Verehrung reden wie über ihn (P. Hofbauer). 
Beim Anblicke des P. Hofbauer ging mir das erstemal die 
Würde und Heiligkeit eines Priesters der katholischen Kirche 
auf. Stb. Summarium, a. 1873. 23. 1. 

2 Emlékezetes és tanulságos minden keresztény pedogo-
gusra nézve az az oktatás, melyet Klikowström intézete egyik 
volt növendékének, a ki akkor az élet küzdelmének forgásá-
ban már benne volt, mint növendékeinek az intézetből történt 
kilépésök után is védőangyala, adot t : Es werden sich, írja 
1828. aug. 20-án Freiherr von Bergernek, es werden sich bald 
Gelegenheiten einfinden, wo Sie als Kämpfer die guten 
Grundsätze zu verteidigen haben werden, wo man Ihnen 
durch Spöttereien über Sachen der Beligion, durch freche, 
liberale Ansichten über Untertanspflicht, durch anmaszende 
Selbständigkeit in kindlichen Verhältnissen — ihre gute 
Gesinnung wird rauben, oder doch stören wollen. Wider-
stehen Sie dann mit Standhaftigkeit und erinnern Sie sich, 
dasz der Himmel voller Augen auf Sie herabschaut, dasz das 
gewaltige Auge der Vorsehung unsere geheimsten Gedanken 
erblickt — und dasz wir darnach belohnt oder bestraft 
werden. — Wandeln Sie in der Gegenwart Gottes, — heiszt das 
mit einem Worte — so werden Sie alle Widerwärtigkeiten und 
Mühseligkeiten des Lebens leicht ertragen und wirklich froher 
sein bei Entsagungen, als der Beifall der ganzen Welt Sie 
beglücken könnte, wenn Sie sich ihr hingeben wollten. A. von 
Klinkowström könyvében atyjáról, 357. 1. 

3 Mint növendékről Klinkowström naplójában 1821. nov. 
13-án ez olvasható róla : «Heute kam Anton Auersperg wieder. 
Freudige Nachricht, dasz derselbe sich zu Hause so wohl 
betragen habe und dasz es die Frucht seiner hiesigen Erzie-
hung sei». Innerkofler, 656. 1. 

linevelő-intézettől búcsút vennénk és más tárgyra 
áttérnénk, nem lesz fölösleges még egy pillantást 
visszavetni reá, hogy most, miután szervezetébe és 
szellemébe már elég részletes betekintést nyertünk, 
megállapítsuk végre határozottan, mi volt ennek a 
párját ritkító nevelő-intézetnek a cél ja? 

Hogy erre a kérdesre kimerítő feleletet adhas-
sunk, elég leszen csak magát Klinkowströmöt az ő 
dolgozó asztalánál megfigyelni s azután az intézetnek 
egy volt növendékét meghallgatni. 

Dolgozó asztala felett Klinkowström Frigyesnek 
egy feszület függött, de nem azért, hogy csak ott 
függjön, hanem hogy sugalljon, buzdítson, irányítson; 
mert a feszület alatt messze látható betűkkel ez volt 
olvasható: «Sequere me! Kövess engem!»1 íme az 
intézet magasztos célja: az Úr Jézusnak az ifjúság 
köréből követőket nevelni ! Ugyanezt tanúsítja erről a 
dologról a már idézett Freiherr von Berger : «A mi — 
úgymond — von Klinkowström úr intézetét volta-
képen jellemezte és minden más akkori magán- és 
a legtöbb nyilvános intézettől megkülönböztette, az 
a körülmény volt, hogy egész vezetésének és szerve-
zetének végcélja épen csakis az vala, hogy valamint 
a tanítást, úgy az erkölcsi nevelést is határozott 
katholikus keresztény alapra állítsa és így az ifjú 
lelkekben oly vallásos érzületet keltsen, a mely nekik 
életök további folyásában a különféle hivatások pá-
lyáin férfias jellemök magvául, a világ csábításai és 
veszedelmei ellen vértül és lelkük üdvére nézve biz-
tos vezércsillagul szolgáljon. Ettől a szellemtől volt 
itt tanítás, fegyelem, házirend, minden áthatva».2 

A ki kellő lélektani és pedagógiai ismeretekkel 
rendelkezik, az tüstént észreveszi, hogy Klinkowström 
Frigyes intézetében a fegyelem, szorosabb értelemben 
a büntetések rendszere, igazán mesterileg volt ki-
gondolva és végrehajtva. Ő ebben az ügyben olyan 

1 Innerkofler, 652. 1. 
2 Dabei war man jedoch weit entfernt, asketischen 

Zwang anzuwenden oder lebendige Knaben zu düsteren 
Kopfhängern machen zu wollen . . . Der einheitliche Geist, 
welcher die ganze Anstalt erfüllte, der anständige Ton, der 
darin vorherrschte, und die Erfolge, die dadurch erzielt 
wurden — waren das Verdienst des ausgezeichneten Mannes, 
der die Leitung des Institutes in seinen Händen hatte und 
sich mit aufopfernder Hingebung dieser schwierigen Auf-
gabe widmete. Innerkofler, 653. 1. Klinkowstöm sírkövére a 
a Szentírásnak ezt a mondását vésték fel : «Justum deduxil 
per vias rectas et ostendit Uli regnum Dei». Csak meg kell 
figyelni jól egyesek, családok és nemzetek életét s a ki nyilt 
szemmel nézi az élet folyását, azonnal észreveszi, hogy a 
nevelésnekigazánnem lehet mást végcélul kitűzni, mint az Isten 
törvényei szerint való önuralmat s nálunk keresztényeknél 
még ezenfelül az isteni fiúság méltóságához, rangjához illő 
férfias szabadságot és önérzetet. Erre kell nevelni a ke-
resztény ifjúságot. Egyesek, családok, egész nemzetek a sze-
rint emelkednek vagy hanyatlanak, a mint az ily szellemű 
önuralomban és szabadságban növekednek vagy megfogyat-
koznak. Valamely családból vagy nemzetből ennek a szellem-
nek kiveszése — az illető családra vagy nemzetre — dicstelen 
szolgaságot s annak végén az enyészel bekövetkezését jelenti. 
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volt, mint az ő lelkiatyja, Hofbauer szent Kelemen: 
erővel teljes, férfias, minden testi és lelki puhult-
ságtól mentes. Szentünk legújabb történetirója igy 
írja le a Ivlinkowström-féle fegyelmi eljárás szellemét 
és jellegzetes részleteit: 

A felügyelői szobában (Inspektionszimmer) külön 
könyv volt az erkölcsökről (Sittenbuch). Ebbe nem 
nevek voltak bevezetve, hanem csak a növendékek 
számai, és a nevelők gondosan beírták ebbe a könyvbe 
az illető számokhoz a kihágásokat és büntetéseket. 
Minden vasárnap maga Klinkowström mindent fel-
olvasott a növendékeknek és megfelelő intéseket, 
figyelmeztetéseket, illetve korholásokat csatolt a fel-
olvasáshoz. De a mit maga tapasztalt, azt is elmondta 
ilyenkor, csekélyebb kihágásokat puszta említéssel, 
súlyosabbakat azonban az illetőknek névszerint való 
megnevezésével. A közönséges büntetés az volt, hogy 
a növendék délben megkapta ugyan a negyedik tál 
ételt is, de abból nem volt szabad ennie, pedig az 
volt a legkedvesebb étel. Klinkowströmnek az volt 
az elve, hogy itjú korban, a testi növekvés ideje 
alatt, nem a gyomrot kell büntetni, hanem a tor-
kosság székhelyét, az ínyt (den Gaumen). Azért az 
igy megbüntetett fiú az előző, kevésbbé kedves étel-
ből kettős adagot kapott. 

Súlyos büntetés volt a kimenő séta megta-
gadása.1 

A legsúlyosabbról is volt az intézetben gondos-
kodva, mert Klinkowström kikérte magának a szü-
lőktől a testi fenyítést is, s azt, bár ritkán, gyakorolta 
is. Érdekes és tanulságos, a mit Freiherr von Berger 
í r : «Hogyha neki büntetni vagy fenyítenie kellett, 
ez soha sem történt felindulásban, és hogyha 
esetleg ilyen indulatban leiedzeti, ő a büntetést el-
halasztotta, hogy azalatt teljes higgadtságát vissza-
nyerje. Testi fenyítés után az illetőnek le kellett tér-
delnie és rövid imában kérni az Istent, hogy a sér-
tést bocsássa meg. Egyúttal meg is kellett köszönnie 
a büntetést.2 

1 A büntetésnek ez a neme nem a levegőt vonta cl a fiútól, 
mert otthon is volt sétára alkalmas kert, hanem a fiúkban 
a hiúságot sújtotta, a mennyiben az illetők feltűnően csinos 
kék «bekecs»-es egyenruhájokban nem mutogathatták magu-
kat nyilvánosan. 

2 Meist genügte aber bei Klinkowström, folytatja Inner-
kofler, 651. 1., eine blosze Ermahnung. Er war der rechte 
Mann, gelegentlich ein erbauendes Wort zu sagen. Herger 
erzählt von den allsonntäglichen Notenvorlesungen und den 
daran geknüpften Ermahnungen: «Diese Vorträge waren höchst 
lehrreich, voll paedagogischer Weisheit. Herr von Klinkow-
ström besasz eine klare, bündige Beredsamkeit, der es in 
ihrer Wirkung keinen Eintrag tat, dasz er mit einem ange-
bornen Gebrechen behaftet war, indem er manchmal von 
nervösen Anfällen des Stotterns unterbrochen wurde. Hiebei 
kann ich nicht umhin, einen Umstand zu betonen, weil er 
beweist, wie sehr Herr von Klinkowström ebensoviel Ehrfurcht 
als Liebe seinen Zöglingen einzufiöszen wuszte. Ich entsinne 
mich nämlich nicht, trotz des der Jugend eigentümlichen 
Hanges, fremde Gebrechen lächerlich zu machen, jemals von 

A fegyelmezésnek ilyen szigorúságáról olvasva, 
vagy hallva, talán valaki arra a gondolatra téved, 
hogy hiszen abban az intézetben kaszárnyai szigorú-
ság uralkodott. Nagy csalódás ! Klinkowström Frigyes 
épen úgy, mint az ő lelkiatyja és a pedagógiában 
mestere, Hofbauer atya, a férfias szigort bámulatos 
módon tudta a leggyermekdedebb szelídséggel páro-
sítani. Ugyanaz a volt növendék, a kinek tanúbizony-
ságát már több ízben igénybe vettük, e tekintetben 
a következőket beszéli el : «Este, szabadidőnk alatt 
Klinkowström legtöbbnyire hozzánk jött be. Ilyenkor 
történeteket vagy eseteket beszélt el, vagy más kü-
lönféle tárgyakról és tapasztalatokról beszélt nekünk 
tanulságosan. Gyakran felkértük őt, hogy rajzoljon 
nekünk valamit, s ő ezt mindig a legnagyobb szíves-
séggel és az ő sajátos művészi tehetségével tette 
meg. . .» A zenét is nagyon kedvelte és barátaival 
gyakran rendezett az intézetben kamarazenét. De még 
az is megtörtént nála, hogy a növendékek kedves-
kedő kéréseinek engedve, ott helyben köztük kezébe 
vette a hegedűt és, hogy összefogózva rögtön tánczol-
hassanak, oly valczert rögtönzött néha, hogy maga 
fölött legjobban csodálkozott ő maga. 

Ilyenek a szentek: ijesztően komolyak és szigo-
rúak egyik pillanatban, másik pillanatban már an-
gyalilag vigak és megnyerőek; az ilyen pillanatok 
időközeit pedig a közönséges embereknél közönséges, 
a szent embereknél fenséges tartalom tölti ki. 

Breznay Béla dr. 

Baumgartner Sándor S. J. 
1841—1910. 

A német irodalomtörténetirásnak nagy halottja 
van ; sorban hozzák a tudományos szemlék a Baum-
gartner Sándorról szóló nekrológusokat. Sajnos, akad 
komoly folyóirat, mely virág helyett sarat dob a 
sírjára, főképen, de be nem vallóttan, azért, mert a 
lángeszű ludós keresztény elveket hirdetett, sőt a 
Jézus Társaságához is mert tartozni. 

A orvtámadások ellen pártfogásába veszik Baum-
gartner! a német katholikusok nagy szemléi. (Stim-
men aus Maria-Laach és Der Aar.) Méltatják nagy 
érdemeit, de minden dicséretnél szebben hirdetik 
működését Longfellow, Goethe, Galderon, Leopardi és 
másoknak műveit tárgyaló, maradandó becsű köny-
vei és cikkei; továbbá útleírásai, költeményei és leg-
nagyobbszerű alkotása: az egyetemes világirodalom 
története. 

Baumgartner 1841-ben született Sanct-Gallenban. 
1860-ban lépett be a Jézus Társaságába. Tanulmá-
nyai elvégeztével pappá szentelték Maria-Laachban, 
1872-ben, mely szomorú esztendőben vége szakadt a 

irgend einem Knaben ein Wort des Spottes über jenen Natur-
fehler oder selbst nur eine Bemerkung darüber vernommen 
zu haben». Alf. von Klinkowström könyvében atyjáról, 367. t. 
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jezsuiták németországi működésének. Vilmos császár 
szentesítette a jezsuiták kikergetéséről szóló törvényt 
s Baumgartner is számkivetésbe m e n t ; elhagyta azt 
az országot, melynek ő későbbi működésével annyi 
dicsőséget szerzett. Keresztény bosszút állt, kenyérrel 
dobta vissza a kővel dobálódzó országol; nem úgy, 
mint Heine, a ki párisi számkivetésében német ha-
záját szellemes, de csúnya támadások céltáblájának 
választotta. Baumgartner előbb Angliában, majd Hol-
landiában, Belgiumban, végre pedig Luxemburgban 
lakott. Bejárta Skóciát, Norvégiát, Izlandot és Orosz-
országot. Igen sokat tanult és dolgozott. Megírta 
Longfellow életrajzát. Az amerikai protestáns költő-
ről egy jezsuita írt legszebben. Hogy is ne lett volna 
rokonszenves Baumgartnernek Longfellow és kedves 
éposza: «Evangeline?» 
- «Evangeline» dicsőíti az akádiai franciák hi thú-
ségét ; elmondja, hogy mennyit szenvedtek az amerikai 
katholikus franciák az angol protestánsoktól, a kik 
elüldözték a «pápistákat», kik a tenger par t ján ős-
erdőket irtva, indiánokat térítve, virágzó gyarmato-
kat alapítottak; a kik készek voltak a halálra, szám-
kivetésbe mentek, de nem tagadták meg hitüket 
és nyelvüket! 

Hogyne tetszett volna a katholikus papnak a 
«Hiawatha» cimű indiánus hősrege, melynek végén 
Krisztus mágikus alakja elenyészti a pogány ár -
nyaka t? 

De Longfellow nemcsak a papnak volt rokon-
szenves, hanem a számkivetésben élő német hazafi-
nak is; hiszen senki sem dicsőitette olyan hévvel a 
régi Nürnberg patriarkális világát, tősgyökeres mű-
vészeit és költőit, festőit: Hans Sachsot és Dürert, 
mint épen a germanophi l Longfellow egy végtelenül 
bájos költeményben. Senki sem értette Amerikában 
a német lelket úgy, mint Longfellow az «Arany Le-
gendában», melynek alapgondolata, hogy a bűnbána t 
által gyógyul meg a legbetegebb lélek is. 

Longfellow méltatása után Baumgartner nagyobb 
munká t írt Goethéről, mely könyve heves vihart tá-
masztott. 

Németországban a Goethe kultusz egy század 
leforgása alatt valóságos Goethe-imádássá fejlődött 
ki. Túlbuzgó kommentátorok Goethének minden 
egyes szavában, hiány- vagy gondolatjelében meta-
fizikai problémát, vagy isteni kinyilatkoztatást véltek 
látni. Tudományos magyarázatot írtak minden egyes 
Goethe-leletről, ha még olyan jelentéktelen volt is, 
mint egy szaldirozott szabószámla, vagy egy kalen-
dár iumi följegyzés. 

Voltak életrajzírók, mint Düntzer, a kik Goethe-
biographiát írva, napról -napra kikutatták Goethe 
minden tettét és mozdulatát. Feljegyezték: ki volt 
nála vizitben, mit olvasott, mit ebédelt, hogyan aludt, 
sőt egyebet is. Düntzer életrajza tulajdonképen pon-
tos jegyzőkönyv, mely napró l -napra hűségesen re-
gisztrálja a «nagy pogány» viselt dolgait. Szegény 

Goethe magánéletéből felkutattak olyant is, a minek 
legjobb lett volna, mint Petőfi m o n d j a : «in aeternum 
sub rosa maradnia». 

De a helyett, hogy arra szorítkoztak volna a 
Goetheszaglászok, hogy az ilyen, nem mindig jószagú 
dolgokat a maguk nevén megnevezve, felsorolták 
volna megjegyzés nélkül ; mentséget mentségre hal-
moztak; kijelentették, hogy a nagy emberek feli'xl-
állanak a szürke, hétköznapi, nyárspolgári morálon ; 
sőt tovább menve, új erkölcsi dogmákat vezettek le 
Goethe «magasztos» botlásaiból, fiatal óriások, láng-
észi pályára készülő iibermenschek számára. Goethé-
ben kerestek sokan erkölcsi szankciót a szabad-
szerelemre, a vadházasságra, a kötelességnemteljesí-
tésre, a nagyzási hóbortra , a burkolatlan egoizmusra 
és más hasonló progresszív és modern eszmékre. 

Baumgartner a Goethe-theologia ellen szállott 
s íkra ; darázsfészekbe nyúlt, néhány mérges darázs 
össze is csipte. 

A német irodalom «csalhatatlan» pápácskái ; Dün-
tzer, Minor et viri minorum gentium ki akarták át-
kozni a «jezsovitát» és eltiltani a pennaforgatás szent-
ségétől, de hát nem lehetett. Baumgar tner tényekre 
hivatkozott. A tény pedig nagy úr, előtte meg kell 
hajolnia még Düntzernek is. 

Baumgartner nem tett egyebet, mint leszállította 
Goethét, arról, csak az Istennek fentartott erkölcs-
alkotó talapzatról, melyre túlzó bámulói állították. 
Goethe páratlan költői alkotásait Baumgartner nem-
csak hogy elismerte, de szellemes magyarázataiban 
új, másoktól észre nem vett szépségeket is talált azok-
ban. Nem tett ő egyebet, mint lenyeste a Goethe-
kultusz idétlen fatty óhajtásait. Józan ésszel cseleke-
dett, midőn nem engedte a krisztusi erkölcsöt a 
Goethe-imádók pogány erkölcsi nézeteivel e lhomá-
lyosítani. 

Alapos munká já t a szakember nem mellőzheti 
büntetlenül. 

A Goethe-imádás ellen különben más nagy író 
is küzdött, a kit nem lehet jezsuita erkölcscsősznek 
mondani . Vischer, a ki az «Auch Einer» cimű sza-
tirikus regényében a katekizmust parodizálja, pellen-
gére állította a Faust-kommentátorokat ízléstelen 
tömjénezésükkel együtt. (Faust, 'Dritter Teil von Deuto-
bold Allegoriewitsch. Symbolizetti Mystifizinski.) 

Hogy ilyen szertelen a Goethe-kultusz, arra le-
gyen elég egy példa. 

A frankfur t i Goetheház hemzseg mindenféle 
Goethe-relikviától. Üvegbura alatt mutogatnak ott, a 
múzeumban, egy fakést a következő felirattal : «Ez a 
papirvágó fakés készült abból a körtefából, mely alatt 
Frau Aja (Goethe anyja) mesélni szokott». 

Magam láttam, hogy milyen ünnepélyes áhítat-
tal nézik a jó németek ezt a becses relikviát, azok a 
németek is, kik nagyon hadakoznak a katholikusok 
«förtelmes és buta» relikviakultusza ellen. Pedig az 
egész világon nincs katholikus templomban olyan 
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furcsa relikvia, melynek oly kevés köze volna valamely 
szenthez, mint annak a nagyszerű fakésnek Goethéhez. 

Goethéről egy másik, nem rég elhunyt iró : Bier-
baum Otto, igy beszéltet egy pánszláv oroszt a «Prinz 
Kuckuck» cimű regényben. «Heinét, a zsidóképű 
ördögöt, arra szemelte ki a Gondviselés, hogy a 
németeket demoralizálja és megérlelje pusztulásra a 
szlávok javára. Goethe szintén bukott angyal — 
Heine előfutárja, bár nem volt olyan diabolikus 
hatású. Goethe még összefabulálhatott egy Grétchent. 
Heine megmérgezte Grétchent, mert emancipálta. 

És ezt a német népet, melyet Róma elrontott, (?) 
melyet aztán Luther minden vallásos gondolattól 
megfosztott, melyet Kant szinte gázszerű tiszta ésszé 
fejlesztett, ezt a népet Goethe görög formába fagyasz-
totta, Schiller forró frázisokkal pépszerű masszává 
felolvasztotta; Heine pedig szétbomlasztotta ezt a 
pépszerű masszát a zsidó elfajulás mocsarából vett 
erjesztő anyagokkal. A német nép megérett arra, 
hogy elpusztuljon és az egészségesebb szláv fajoknak 
helyt adjon !» 

így beszélteti Bierbaum a pánszlávokat s a 
német nép erkölcsi hanyatlását Goethe számlájára írja. 

Baumgartner a Goethe-kultusz ferdeségeit hibáz-
tató könyve után útleírásokat írt. Izland költészetét 
és történetét ismertető műveiért megválasztotta őt, a 
jezsuitát, az izlandi akadémia tiszteletbeli tagjává. 

Ötven éves korában fogott aztán hozzá legna-
gyobb alkotásához, az egyetemes világirodalom tör-
ténetének megírásához. 

Hat nagyr lexikális kötetet írt össze, halálos ágyán 
az utolsó kötetnek az olasz irodalom történet kefe-
lenyomatának korrektúrája foglalkoztatta. Műve cson-
kán maradt miránk, a mi nagy vesztesség a tudo-
mányra nézve. Egyetemes világirodalom története 
nem amolyan mozaikszerű, ollozással és rossz for-
dításokból összetákolt vásári munka, hanem egységes 
terv szerint, önálló kutatással, mindig forrás tanul-
mánnyal és vasszorgalommal készült, egyöntetű, meg-
bízható és lelkiismeretes alkotás. 

Baumgartnerben a «Stimmen aus Maria-Laach» 
igen szorgalmas munkatársat veszített. 

Az elhunyt számos elbeszélést és költeményt is 
írt. Roppant eredeti gondolatot valósított meg abban 
a szép szonettkoszorúban, melyeta lorettomi litániá-
ról írt. E poétikus litánia minden egyes sorából, az 
Úrhoz intézett minden egyes fphászból és Máriának 
minden egyes megszólításából egy-egy szonettet írt, 
összesen hatvanat, melyekben a Szűz előképeit, tulaj-
donságait és méltóságait énekli meg, még pedig 
kristálytiszta, magasan szárnyaló nyelven, melyben 
nehézkes vagy prózai kifejezés nem akad. 

A szonett nehéz formáját Baumgartner bravúros 
könnyedséggel kezelte. A tárgyban rejlő nehézséget, 
mely ismétlésekre csábíthatna, ügyesen oldotta meg; 
egy-egy gondolata, ha vissza tér is, mindig új variáció-
ban, ú j köntösben jelenik meg. 

Az akatholikus olvasó is talál gyönyörűséget a 
szonettek virtuóz stílusában és biztos verselésében. 

Bizonyos dolog, hogy a szent Szűznek Baumgart-
ner előtt még nem kötöttek ilyen eredeti és poétikus 
rózsafüzért. 

Baumgartner a versírást csak időtöltésnek nézte, 
életének egyik legutolsó öröme mégis az volt, midőn 
a német katholikusoknak ezidei nagygyűlésén az 
egyik szónok egy régi költeményével lelkesítette a 
hallgatókat s költőnek mondta a szerzőjét. 

Baumgartnert joggal mondhat juk költőnek is. 
Sírjára nem csak a tudomány, hanem a költészet 

múzsája is tehet koszorút. Lám Frigyes. 

Papjaink művészeti neveléséről. 
Sok szó esik manapság a művészeti nevelésről. 

Alexander Bernát a művészeti nevelésről írt kiváló 
munkájában egyenesen ettől az iránytól várja a jövő 
nemzedéknek kulturképességét. 

A művészeti nevelés ideális nevelés. És ki legyen 
az, a kit ideálisan kell nevelni, ha nem az Istennek, 
egyháznak szolgáját, lelkeknek tanácsadóját, vezető-
jét. Mégis milyen ponton áll nálunk a papságnak 
művészeti nevelése ál talában? A közelmúltban Buda-
pesten megtartott egyházművészeti konferencia fel-
kavarta egy kissé az állott vizet. De látjuk-e nagyobb 
eredményeit ? 

A művészeti nevelés jelentősége a művészet érté-
kelésén fordul meg. Tudnunk kell tehát, hogy milyen 
helyet foglal el a művészeti nevelés theologiai okta-
tásunkban, milyen jelentősége van szellemi életünk-
ben, hogy mondanivalóinknak, törekvéseinknek irá-
nyát és erejét eltalálhassuk. 

Theologiai oktatásunkban az egyházi művészetet 
a liturgia keretében adják elő. Ez azonban vajmi 
kevés. A művészet finom csemege; a művészetnek 
magasságai, mélységei, titkai vannak. Mindezeket az 
esztétika tárja fel előttünk. Azért, amennyire lehet-
séges, esztétikai oktatásoknak módszert kell adni és 
alapot nyújtani, amelyre építhetünk. Meg kell értetni 
az építőművészet technikáját, problémáit, szépségeit, 
a festészet beszédéi, varázsát, a szilieknek pszicho-
lógiáját, a perspektíva tanát, a plasztikának, szobrá-
szatnak princípiumait, az iparművészet kecsességeit, 
bájait. 

Mily sovány élvezet egy papra nézve, ha útjai-
ban gyönyörű templomokban legfeljebb valami misz-
tikus hangulatot érez, meg van hatva, de mindezt 
magának megmagyarázni nem tudja — sphinx előtt áll. 

Egy művelt léleknek többet kell éreznie, látnia. 
Észre kell vennie ez alkotásoknak szépségét, az 
építőművésznek terveit, vágyait, akaratát, vagy lia 
úgy van : erejét és nagyságát. Tudnia kell, hogy a 
templomban levő képeknek, szobroknak pasztorális 
hivatásuk van. Éreznie kell, hogy az oltárépítmény 
a templom fokusa, amely formai szépségével, töké-
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lyével tekintetemet magára vonja és fogva tartja. 
Tudnia kell, hogy a miseruhának, a melyet magára 
ölt, Ízlésesnek kell lennie, díszítenie, emelnie kell ő t ; 
a kehelynek, a mit kezéhe vesz, nemes fo rmájúnak 
kell lennie és így tovább mindennek a templomban. 
Épen az a műérzéknek és a jóizlésnek a próbája , hogy 
nem ismer kicsiségeket, bagatell dolgokat, hogy ezeket 
művészi érzékével fokozza, naggyá teszi. Ekként 
gondolkodva, Ízlésünket így finomítva, felnyílnak 
lelki szemeink és a természetet is más szemmel fog-
juk vizsgálni, szemlélni. Észre fogjuk venni, hogy a 
természet sokszor összefüggéstelen, alaktalan, hiányos. 
A művészet ebből a zűrzavarból rendel teremt, a 
formátlanba, alaktalanba életet, lelket, egységet önt. 
A természet és művészet ily módon kölcsönösen 
segítik és kiegészítik egymást. 

«Kannst du rechte Kunst verstehen, 
* Kannst du mit hundert Augen sehen ; 

Fühlst du ganz ihr Klagen und Schmerzen, 
Fühlst du die Welt mit tausend Herzen ?» 

Mily találóak Göthének e szavai ! 
Sajnos, az emberek többsége mindezt nem látja, 

nem érzi. Hogy ismét Göthe szavait c i tá l jam: «Weil 
du die Augen offen hast, glaubst du, du siehst?» 

A ki a természetet nem tudja nézni, az látó 
szemeivel is vak lesz a modern művészet, de min-
den művészet előtt. A művészet nem természet, de 
belőle indul. A természet a nyers anyagot adja, a 
művész feldolgozza azt. 

A természetnek figyelése, szemlélése egyik főfor-
rása az esztétikai érzés nevelésének. Utána a leg-
fontosabb a tökéletes műalkotások szemlélése. A repro-
dukciók, a ma oly divatos vetített képek csak elő-
készítenek a műalkotásoknak szemlélésére, vagy a 
látottakra emlékeztetnek, de az eredetinek élvezetét 
nem nyújt ják. 

Laookon- és Mózes-szobrocskák, fotográfiák szob-
rokról, építőművészeti alkotásokról, a festészet reme-
keinek színtelen reprodukciói nagyon sokszor komi-
kus hatásúak. A ki csupán ezekből akarja megtanulni 
a művészetet, csalódik, hamis benyomásokat nyer és 
lassankint közömbössé, hanyaggá lesz megfigyeléseiben. 

Fölöttébb szükséges továbbá a képkiállításoknak, 
a tár latoknak a megtekintése. A ki megtekinthetett 
pl. egy kiváló müncheni , bécsi, vagy budapesti tárla-
tot, egészen másképen fog nyilatkozni a plein-air-
ről, mint a ki ifjú titánok szárnypróbálgatásait látta 
kisvárosi tárlatokon. 

Ezek után jön a múzeumok látogatása. Majdnem 
minden egyházmegyében van egy múzeum, vagy 
úgynevezett egyházi kincstár, a hol szép miseruhák, 
fölszerelések, kelyhek, edények, festmények, szőnye-
gek találhatók. Mindezeket be kell mutatni a theolo-
gusoknak. A hol ilyen múzeumok még nincsenek, ott 
ajánlatos, a mit különben az egyházművészeti konfe-
rencián Gyárfás Tihamér dr. is sürgetett: a művészeti 
múzeumoknak, kabineteknek felállítása, a hová a 

használaton kívüli régi értékes miseruhák, szobrok, 
edények helyezendők és a szemléltetésnek bőséges 
anyagát szolgáltatják. 

Mennyivel előbbre vannak e tekintetben a néme-
tek. Fölemlítem a hires kölni érsek-megyei múzeu-
mot, a münster i püspöki múzeumot, a trieri püspöki 
múzeumot, a strassburgi egyetem egyházművészeti 
múzeumát , a müncheni és freisingi szeminár iumok-
nak híres gyűjteményeit. 

Hogy kiki Ízlését fejleszthesse, ehhez okvetet-
lenül szükséges, hogy utazásokat tegyen. Ebben a 
tekintetben lehetővé kellene tenni, hogy mennél 
több theologus elmehessen Rómába és megtekint-
hesse annak egyházművészeti emlékeit, kincseit. 

Érdemes lenne továbbá a theologusoknak ki rán-
dulásait összekötni a környékbeli nevezetesebb mű-
történelmi templomok megtekintésével. 

A földmíves sem vetheti el bővebben a magot, 
mint a modern élet a művészi ösztönzéseket. Csak-
hogy a magnak kell napfény is, eső is, meg jól fel-
szántott talaj. És igj' ismét ú jabb szükségletek, kívá-
na lmak jelentkeznek. Jelesen : a műtörténet és a 
művészettörténelem alapos ismerete. Velők tágul az 
ember látóköre, Ítélőképessége, fejlődik izlése és 
véleményeiben nem lesz oly makacs, vagy naiv. 

A művészettörténelmi ismeretekhez kell, hogy 
kapcsolódjanak a látottaknak átélése, átérzése, az 
intuitiók és reflexiók. Mindezeken kívül, kinek mihez 
hajlamai, tehetségei vannak, tökéletesítse magát benne, 
törekedjék képességeinek kifejezést adni. Ebben áll 
a művészet — az «Ausdruckskultur» — mint most 
mondani szokták. 

A ki tehát rajzolni, festeni tud, ne hagyja abba ; 
a kinek a zenéhez vannak haj lamai , tökéletesítse 
magát benne. 

Tanácsos a szépirodalommal és a költészettel is 
foglalkozni, mert különben elvész a lélek iidesége, 
rugékonysága, fiatalos bá ja s derűje. 

Egy pap, a kinek ideális, finom, érzékeny lelke 
van, ne tegye lelkét kérgessé, alakítsa, formálja egyéni-
ségét. A mai világ egyéniségeket kiván. Minden mű-
vészet egyéniséget nevel, aminthogy viszont az egyé-
nek adják a művészetet, a stilust, a formát, a kife-
jezést. 

Művészi érzék, j ó izlés, szellemi, erkölcsi erők, 
min t Ruskin mondja . A művészet nem nagy vélet-
len, mely idetévedt közénk. Mindenkinek joga van 
ehhez, sőt kötelessége mindenkinek törekedni a szép, 
jó és nemes után. 

Nekünk papoknak szükségünk van a művészetre, 
a szellemi, erkölcsi erőre, mely finomítja lelkünket 
és megteremti annak egyensúlyát, békéjét, ha rmó-
niáját. Léleknek nyugalma, harmóniá ja , szépsége a 
legnagyobb dolog a világon. Ez az életnek ideálja, 
célja és tartalma. 

Ezek után világosan előttünk áll a művészet 
értéke és vele a művészeti nevelés jelentősége. Hogy 
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mennyiben valósítható meg a papságnak művészeti 
nevelése a mai theologiai oktatás és szemináriumi 
nevelés kereteiben, azt az arra hivatottabbak fog-
ják eldönteni. Annyi biztos, hogy a mai állapot 
nem ideális állapot. Ferdenyi Kálmán dr. 

fázi B u d a p e s t . A «rendezetlen viszonya vallás» Magyar-
országon — mindenki tudja, hogy melyik az — még sok 
bajt fog okozni ennek az országnak, miután követői már 

i k a eddig is azország régi jóhirnevét csaknem tönkre tették 
a külföld előtt. A perrendtartásról szóló törvényjavas-
latnak képviselőházi befejezett és főrendiházi — mikor 
e sorokat írjuk — küszöbön álló tárgyalása tolta elő-
térbe újból a vallás kérdését.1 Azaz röviden és egye-
nesen nevén nevezve a dolgot, az a tisztességes jog- és 
államtudományi tudással készített törvényjavaslat a 
vallás tekintetében tulajdonképen egy kanálnyi vizet 
sem zavart fel, mindent a régi kipróbált jó rendben 
hagyott, és a legújabb vita a vallásról nem innen kelet-
kezett, hanem onnan, hogy van itt Magyarországban 
egy vallás, melynek viszonyai szörnyümód és annyira 
«rendezetlenek», hogy ennek a vallásnak követői között 
rengeteg azoknak a száma, a kik röstellik, ha hozzájuk 
vallásukról intéz valaki kérdést. Hogy miért röstellik 
ők ezt, azt fölösleges fejtegetni, hisz már a verebek is 
lépten-nyomon arról csiripelnek. 

Ebben a dologban főleg nem a zsidó szégyenkezés a 
szomorú, hanem az, hogy a magyar értelmiség az ő képvi-
selőházi képviselőinek jó nagy hányadában, de ezen a szín-
tájon feljebb is, a főrendiház némely peersúbosés anélküli 
tagjaiban — tekintve az ő törvénykezési bizottságának 
minapi eljárását — sehogy sem tud az országra már-
már válságossá váló zsidó fészkelődéssel és féktelen-
séggel szemben egy ezeréves keresztény ország méltó-
ságához illő álláspontot elfoglalni, hanem ország-világ 
előtt eljátssza zsidó fütyülésre a «bent a bárány, kint a 
farkas» cimű gyermekjátékot, mert azt hiszi, hogy a 
vallás mellett helyt állni «klerikális», tehát világi ember 
részéről kerülendő dolog. 

Mert hát ugyan mi is történt tulajdonképen ? 
A képviselőházban zsidó érdekből indítvány tétetett 

az iránt, hogy a polgári perek tárgyalásának elején ezen-
túl a bírónak kérdést ne kelljen intéznie a felekhez és 
tanukhoz vallási állapotuk iránt. Ez az ország jogrend-
jére nézve meggondolatlan, de a zsidó érdekre nézve na-
gyon is meggondolt indítvány a képviselőházban véletlen 
és meggondolatlan pillanat hatása alatt két avagy há-
rom szavazattöbbséget kapott. Hogy ez az indítvány, 
illetve elfogadása az ország jogrendjére nézve meggon-
dolatlan volt, kitűnik onnan, hogy Magyarországban a 
valláshoz való tartozás országos budgetből támogatott 
közjogi intézmény, a mely iránt érdeklődni, a melyet tisz-
teletben tartani és tartalni — első sorban az állam tiszt-
viselőinek föl egészen a kúria és a közigazgatási bíróság 
elnökéig, sőt még följebb, föl egész az ország igazságügy-
miniszteréig — mindenkinek kötelessége. 

Én nem akarok itt annak fejtegetésébe hosszasan 
bebocsátkozni, hogy mekkora oktondi visszásság követ-

1 A főrendiház is megszavazta három szótöbbséggel. Szerk. 

keznék abból, ha a polgári perrendtartásból kiesnék a 
vallási státus iránt való kérdés, a büntető eljárásban 
pedig, sőt még magában a polgári anyakönyvvezetésben 
és egyebütt is megmaradna kötelezőnek. Azt sem aka-
rom itt tovább fejtegetni, hogy mennyivel csiklandó-
sabbá válnék a vallás iránt való kérdezősködés, hogyha 
az a bíróság szabad tetszésére, vagy pedig utólagosan a 
szükségessé vált eskü vagy eskühelyettesítés megállapít-
hatása okából válnék a bíróságra nézve kényszerű hely-
zetté. Itt most csak az iránt legyen szabad kérdést föl-
vetni, vájjon a vallás ügyében a törvényhozás részéről 
melyik a méltó eljárás : az-e, mely a zsidó fészkelődés 
kedvekeresésében «bent a bárány, kint a farkas» gyer-
mekjátékra penderül, vagy pedig az olyan eljárás, a 
milyet évekkel ezelőtt az angol képviselőház követett 
Bradlaughgal, egy megátalkodott atheussal szemben, 
mikor ez az ott köteles esküt letenni nem akarta. Az 
angol államférfiúi méltóság és szilárdság talán elolvadt 
egy az ország erkölcsi szokása ellen tusakodó különc 
kedvének teljesítésében ? Dehogy ! Épp ellenkezőleg, az 
angol képviselőház a bevett szokás ellen ágaskodó törpe 
hőst kidobatta a t. házból s mikor az újra képviselővé 
választatta magát, újból kidobatta őt onnan. 

Az államok épületének támasztó oszlopait bizony 
nem olvadós cukorból, de még ingó-bingó ruganyos 
gummi elasztikumból sem szokás alkotni, hanem oko-
san csak megingathatatlan és kemény gránitsziklából 
lehet. 

Antal Gábor református «püspök»-nek arra a mon-
dására, hogy a vallás mindenkinek magánügye legyen, 
remekül megfelelt Kováts Gyula dr. az ő szállóigés cimű 
vezető cikkelyében, a melyben kimutatta, hogy az ország 
ügyeinek intézésében még sem járja a «lia akarom vem-
hes, ha akarom nem vemhes» példabeszéd sunyi játéka, 
vagyis hogy mennyire méltatlan dolog, mikor az állam 
pénzéről van szó, oda állni elejébe azzal, adj, mert a 
vallás közjogi intézmény ; mikor pedig arról van szó, 
hogy vallás cimén Istennek megadassék a tisztelet, nagy 
garral azt hirdetni, hogy az állam nem kívánhatja ezt, 
mert a vallás mindenkinek magánügye. Mit is mondott 
csak a magas politikáról Oxenstierna ? ! 

* 

B é c s , Lesz-e Ausztriában a jövő évben egyetemes 
katholikus nagggyülés ? Erre a kérdésre ad választ a 
katholikus «Centralkomilée für Österreich» nov. 25-én 
tartott üléséből, a melyben a lemondott eddigi elnök 
gróf Sylva-Tarouca Ernő helyébe elnökké Lobkovicz 
Zdenko herceget választották meg. Jelen volt a bizottság 
ülésén, még pedig ezúttal első ízben, a püspöki kar ki-
küldött képviselője, Paul Graf Huyn brünni püspök is. 
A bizottság több jelentős ügy mellett az ezidei igen sike-
rült innsbrucki katholikus nagygyűlésnek azt az indít-
ványát tárgyalta behatóan, mely odairányul, hogy ezen-
túl, tekintettel valamennyi kronlandra és nemzetiségre 
(Nationen) más-más városban évenkint tartassék Egye-
temes Osztrák Kath. Nagygyűlés. Habár a bécsi Central-
komitée az innsbrucki Diözesankomitéetól származó in-
dítvány kiválóságáról egyazon véleményen van, mégis 
súlyos okokra való tekintetlel, kénytelen volt azt hatá-
rozni, hogy Egyetemes Osztrák Kath. Nagygyűlés össze-
hívásától 191 l-re el kell tekinteni, s e helyett az egy-
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házmegyei bizottságok szivére Landes-Katholikentag-ok 
tarlását kell kötni. Hogy azonban az 1911-ik év el ne 
múljon a nélkül, liogy oly gyűlés is legyen, a mely egész 
Ausztriát képviselje, a bizottság elhatározta, hogy később 
meghatározandó időre össze fogja hivni valamennyi 
egyházmegye képviselőinek tágabb gyűlését. Megjegyzem 
még azt, hogy a Kath. Centralkomitée székhelye most : 
Bécs (pardon ! Wien), I. kerület, Bäckerstrasse 8. 

* 

B o r o s z l ó . Az istentelenség kezd bőrébe nem férni 
és Vilmos császár vallásossága fölött gúnyolódni. A lapok 
az egész világon jelentelték, hogy Vilmos császár itt 
Boroszlóban, a polytechnikum új épületének felavatása-
kor, szokása szerint, magas szárnyalású buzdító beszédet 
mondott, melyben a technikusokat arra intette, hogy 
«kutatásaikban és tanításaikban szent komolysággal 
tartsák szem előtt az Úristent». (Szorul-szóra : «Wer 
hier forscht und lehrt, tue es im Hinblick zu Gott dem 
Herrn mit heiligem Ernst».) Erre a német császár hatal-
mas felségéhez oly igen illő nyilatkozatra a német szo-
ciáldemokraták egyik vezérlapja, a «Vorwärts» (280. sz.) 
a következő istengyalázó megjegyzéseket tette: «Ezentúl 
a természetbúvároknak kutatásaik és kísérleteik alatt 
kutatásuk tárgyára és annak jelenségeire oly szigorúan 
kell tekinteni, hogy nekik ez a (császári) felhívás mun-
kájuk módszerének csak haszontalan inegterheléseül 
tűnjék ki. A természettudósok általában véve nem jó 
keresztények, és nem csekély ember volt az, aki azt mon-
dotta, hogy Isten — be nem bizonyított, haszontalan föl-
tevés. Laplace kétségkívül frivol francia volt ; német ter-
mészettudósok ellenben sokszor professzorok, tehát a 
Hohenzollernek testőrei. Nem csoda tehát, hogy profesz-
szor Schenk, a rektor, a II. Vilmos kommandóját, «jobbra 
a jámborság felé kanyarodj», kifogástalanul végrehaj-
totta. Egy byzantinus hálaadó beszéd befejezéseül segít-
ségül hívta az Istent, den «gewaltigsten aller Ingenieure, 
den Schöpfer der Welten». Ez a fölfogás Istenről, mint 
inzsellérröl eredeti minden esetre és jelentősen külön-
bözik egy déli tengeri sziget bálványimádó lakójának 
fölfogásától, a ki az ő kövének és fatuskójának isteni 
erőket tulajdonít. Nagyon közel esik ama fölfogás ahhoz 
a másikhoz is, mely Istenben szermestert (Instrumen-
tenmacher) lát, a mi újra azt a régi tudást bizonyítja, 
a mely szerint az emberek az ő isteneiket a maguk ké-
pére és hasonlatosságára alkotják». Hasonló istengyalázó 
cikkely jelent meg «Der liebe Gott als Dr. Ing.» cim 
alatt a «Leipziger Volkszeitung» 277. számában . . . Nem 
az a főbaj ebben a dologban, hogy ez a beszéd — «dixit 
insipiens in corde suo, non est Deus» — bolond beszéd ; 
hanem az, hogy az ily istenkáromlásokat a «Gottesfurcht» 
és «fromme Sitten»-ek hazájában szabadon és büntetlenül 
lehet az emberiségnek hirdetni. Nem csoda, ha ily elvek 
mellett Németországban szemlátomást terjed az «oltár és 
trón» elleni forradalom szelleme és annak francia mintára 
szabott kormányformájaért, a köztársaságért való rajon-
gás. Gyenge vigasztalás a berlini protestáns keresztes újság 
fenyegetése a links- és jungliberálisokkal szemben, hogy 
majd a jövő választásokkor a konzervativek nem fog-
nak különbséget tenni szociáldemokraták és liberáli-
sok között ! Debuissent pridem ! A német protestánsok 
sem látják még be, hogy nekik az istentelenség ellen, 

mely barmokká fogja lenni az embereket, a katholikusok 
oldalán, vállvetve kellene küzdeniök, nem pedig a kath. 
egyház ellen folytatni elavult szájaskodásaikat. 

—y —la. 

T e s t v é r e k . Irta Domonkos István. Győr, 1910. I f o d a 
157 1. Ára 2 korona 40 fillér. " . 

Az «Alkotmány» kedvelt tárcaírója a fönti cím 
alatt elbeszéléseiből újabb kötetet bocsátott ki a könyv-
piacra. Apró kis rajzok, tárcák, mint ezt már tőle meg-
szoktuk. Számszerint tizenhat. A nagy irodalmi zsib-
vásáron a reklámdob nem szól mellette, a divatcsinálók 
nem veszik észre, a klikkek nem ajánlják, úgy van, 
mintha nem is léteznék, mintha egy sort se írt volna. 

De azért mégis létezik ő, mégis van s ír is szépen, 
kedvesen, talentumosan, mint ahogyan a fölkapott toll-
forgatók legtöbbje nem ír, nem tud írni. Az ő írói 
termékeinek szépsége olyan, mint az anyatermészet 
szépsége : mesterkéletlen, bájos és igaz. A ki a fővárosi 
levegőben élő irók legtöbbjének szépirodalmi termékei 
után Domonkos rajzait olvassa, úgy érzi magát, mint 
midőn a városi életből messze a kultur-emberektől 
valami félreeső, mezőktől, rétektől környezett s egy-
szerű, romlatlan, ki nem forgatott agyvelejű emberektől 
lakott faluba menekül — üdülni. Ott az anyatermészet 
visszaadja neki azt, a mit a fény, pompa és hazugság 
közt élő város elveit tőle: jó levegőt, a természet üde 
képét s a nem kétszinüsködö embereket. A sok mester-
kéltség után visszaadja neki a természetest. S ez oly 
jól szokott esni a modern kuliurától megviselt ember-
nek, inert meg nem tagadható természete : a természetes. 

A mit az a vidéki szabad, romlatlan természet 
nyújt a városok mellett, azt képviseli Domonkos a mai 
szépirodalmi irók között. A falut, a népet ; de azt népet s 
a népnek azt a lelkivilágát, melyet se nyelvében, se hi-
mezetlen eszejárásában, se természetes érzelmeiben az ál-
kultura sok alakoskodása ki nem forgatott. Azért esik 
oly jó olvasnunk őt ; annál is inkább, mivel a mint a 
népszínmű alkonyán van s Tóth «Falu rossza», Csep-
reghy «Sárga csikó»-ja és hasonlók kimennek már a 
divatból, mert nincs, a ki megírja ; úgy a Domonkos 
fajtájából való irók is kevesen vannak, mert kevesen 
ismerik az igazi népet, de az igazi népből is ma-holnap 
mind kevesebb lesz. Megrontja a rászabadított kazárság, 
melyet most szociáldemokráciának hívnak ; megfosztja 
hitétől, becsületességétől, régi egyszerű erkölcseitől, 
földjétől, melyek mellett egykor boldog volt s kinál 
neki új ideálokat: új eget és földet, azaz hogy csak új 
földet, melyet azonban majd maga között szándékozik 
fölosztani — a kazárság. 

Domonkos két föltűnő jelessége : nyelve és a nép-
lélek rajza. Az ő nyelvezete mellett Mikszáthé is már 
finomított s színezett ; az igaz, hogy Domonkosé is 
színezve van a Rábaköziséggel, mint Mikszáthé a palóc-
sággal ; de Mikszáthé sokszor tárgyainál fogva se lehet 
az az igazi népnyelv, tősgyökeres magyar nyelv, mint 
irónkké, mivel ez minden rajzát tisztán a nép köréből 
választja. Gentryt nem ismer. Az ő köre csupán az, 
a mi Kriza: Vadrózsaié, vagy Gyulai-Arany: Népkölté-
szeti gyűjteményéé. A lélek, Domonkos Írásainak a lelke 
pedig az, mely a mult század 40-es éveiben műkölté-
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szetünkbe fölszivódva, Bajzáék szobaköltészete után : 
Aranyban, Petőfiben és Tompában nemzeti költésze-
tünket a virágzás aranykorába emelte. 

A szakemberek eddig, sajnos, nem vették még 
figyelembe, hogy micsoda értékes iránynak a folytatója 
Domonkos — prózában. Ezért is kellene szakköreinknek 
vele foglalkoznia s fölkarolni őt. Nincs nekünk sok 
értékes erőnk, hogy fitymáljuk a jelentkezőt. Ma pedig 
épenséggel egy sincs, a ki közelebb állna a nép lelké-
hez, mint Domonkos, a ki még hozzá ezt a nagy ado-
mányát finoman is tudja kezelni. Nem a népben is 
kerekedő vad szenvedélyeket, a rombolókat, szereti ő, 
inkább a szelídebbeket festi, de ezt aztán mesteri ana-
lízissel teszi. 

Míg ugyanis divatos hazai novellairóink a megviselt 
társadalmi osztályokból veszik tárgyaikat s azokon is, 
a költészet feladatának ellenére, inkább csak a bűnt 
vagy a gyarlóságot mutogatják, a mivel nem emelnek 
föl, hanem, mint az élet, ismét csak lesújtanak : Domonkos 
az ellenkezőjét teszi, a népet állítja velők szembe s azt 
is felemelő oldaláról, vagy legalább is nem csupán a 
gyarlóságaiban, 

Hiszem, hogy ha egy-két tárcája a «Budapesti Hír-
lap iban , a szélesebb közönség előtt jelennék meg, az 
a közönség is megkedvelné ; neuraszthéniájára, az ú. n. 
kuliurai súlyoktól megviselt, unott lelkére csillapító, 
megnyugtató, felemelő eszközül szolgálnának neki. Mint a 
hogy ilyenek után kívánkozik, mikor, mihelyest teheti, 
vidékre, a szabad természetbe menekül nyáron. 

Ilyen becses erő nekünk Domonkos István. Egy 
előbbi rajzkötetét ismertetve, azt a kívánságomat fejeztem 
ki vele szemben, vajha nagyobb problémákkal is meg-
próbálkoznék s vajha — megfelelő kedvező helyzetben — 
efféle tanulmányokat is tenne. Most látom, hogy geniusa 
csak ilyen rajzokra termett, a minőket ír s hogy erre 
nézve, mint falusi lelkész, épen a megfelelő miliőben 
él. Helyes. Hagyjuk tehát hivatásánál ; nagyobb szolgá-
latot tesz ő az irodalomnak így, mintha másra, nem 
neki valóra fecsérelné erejét. Maradjon csak népies Író-
nak, hiszen ezen a területen szinte pótolhatatlan s tárgyi 
köre is úgylátszik kimeríthetetlen. Csak egyet kívánnék 
mégis, ha a nép lelkéből irataiba többet venne fel abból 
a jóleső humorból, melynek megint Arany János volt 
oly aranyos tolmácsolója. ízes és vonzóbb attól az 
olvasmány. Mikszáthban se ez az utolsó vonás. 

Mindenfelett pedig kívánok neki nagy olvasóközön-
séget, vagy inkább a nagy olvasóközönségnek kívánom, 
hogy ismerkedjék meg — Domonkos Istvánnal. 

Dudek. 
* 

S e m és J a p h e t . Fölötte érdekes és nagyon idő-
szerű J. Albertus «Socialpolitik der Kirche» cimű, magvas 
könyvének egyebek között az a részlete, melyben az első-
szülöttség jogának fontosságát kifejtve, elmondja, mikép 
s miért ment át ez a jog uralkodói igényeivel együtt 
Sem nemzetségétől Japhet nemzetségére. így szól szer-
zőnk : 

«Az emberi nemhez természetfölötti módon szár-
maztatandó kegykincsek közvetítésére vonatkozva, bizo-
nyos értelemben maga az Isten is jónak találta, hogy 
az elsőszülöttségi elvet alkalmazza. 

Semnek, Noe elsőszülöttjének, ivadékai közül az 

elsőszülöttségi rendnél fogva Ábrahámnak kellene ki-
emelkedni, azon nép törzsatyjának, amely arra volt ki-
választva, hogy a tiszta Isten-hitnek a keresztény időt 
megelőzőleg gondozója legyen. És Ábrahám utódai kö-
zött ismét ugyanazon elv érvényesült azon törzsnek ki-
választásánál — emberi természet szerint — maga a 
Megváltó is egyik hajtása volt. Mert Judához, mint 
Dávid dédöccséhez, akinek nemzetségéből születik Jézus, 
van intézve Jákob eme prófétaszava : «Nem fog elma-
radni a királyi pálca Judától és a kormánybot az ő 
ágyékától, míg el nem jön, akinek küldetnie kell és aki 
a népek várakozása lesz». 

Az elsőszülöttség jogán volt a zsidó nép kiválasztva 
a Messiás népévé, őket gvermekekül tekintették, a po-
gányokat kutyácskáknak tartották, kiknek meg kellett 
elégedni az úri asztalról lehulló morzsákkal. Csak mi-
kor a zsidók a Messiást megvetették, akkor kaptak a 
pogányok meghívást a király lakomájához. Annak előre-
látásában, hogy Sem utódai Izrael vétke miatt elsőségi 
jogukat Jáphet fiaira el fogják veszteni, mondja Noe eme 
prófétai szavakat : «Terjessze ki Isten Jáphetet és az 
lakjék Sem sátoraiban». 

Tehát az elsőszülöttek saját hibája által szállt a ke-
gyelem országa Jáphet fiaira és ezeknek világuralmi 
igénye kizárólag azon alapszik, hogy ők önként vállal-
koztak a messiási kegyelemország terjesztésére, amit a 
zsidók elutasítottak maguktól. Ezen ténybeli viszonynak 
csak következménye az, lia a később Jáphetnek jutott 
elsőség az ő megbízhatóságának motívumától marad 
föltételezve. Az árják csak mint keresztények lehetnek a 
föld kiváltságolt népe és ha bárhol is megint elfordul-
nak a kereszténységtől, azonnal föléled a sémiták ter-
mészetes, elsőségi joga, akiket, mint elsőszülötteket, illet 
a földi uralom, mindaddig, míg az eszközül nem akar 
szolgálni a kegyelem országának. Ebben rejlik annak a 
jelenségnek természetes magyarázata, hogy a mely mér-
tékben elkereszténytelenednek az európai államok, ugyan-
úgy jutnak azokban a zsidók anyagi uralomhoz ; ami-
kor aztán az nagyon mellékes, hogy az uralkodó zsidók 
meg vannak-e keresztelve, vagy kereszteletlen zsidók a ke-
resztények neve alatt élvezik az uralkodást. 

Manapság mindenki fölháborodva érzi a zsidók 
nyomását és még a kereszténység ellenségei is, mint a 
néhai szociálista Marx, valóságos keresztesháborút hir-
detnek Izrael ellen. De a Jáphet nemzetségéből szár-
mazó népek szívleljék meg komolyan a következőt : 
Bárhol is, ahol Krisztust megtagadják és a mammont 
imádják, a természetes jog erejénél fogva az uralkodás 
a semitáké és ott azt tőlük el nem lehet ragadni ; mert 
az ő kezök nyúlós, ahol a földi javakat megragadja ; 
uralmok pedig durva és irgalmatlan, amint azt a tör-
ténet bizonyítja ; még a chamiták sem annyira durvák, 
mint Sem utódai». Közli: Hegyi Pál. 

* 

Schücli : A le lkipásztorkodás kézikönyve. A 13. 
bővített német eredeti után a magyar viszonyokhoz 
alkalmazott hatodik kiadás. Fordították a győri nagyobb 
papnevelő szent Imre-egyesületének tagjai. Győr, 1910. 
I. köt. 494 1., II. köt. 712 1. Ára 12 K, növendékpapoknak 
10 K. 

A hogy forgalom ezt a kél vaskos kötelet, kellemes 
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emlékezésekkel telik meg a lelkem. Önként studens 
koromra gondolok vissza, a midőn az első kritikát 
alkottam meg magamnak Schüch eme jeles termékéről. 
Radlinszky tankönyvét haszná l tuk . . . nem elégített k i ; 
akkor került kezembe Schüch könyve, a győriek máso-
dik kiadásában ; ebből láttam meg először, hogy ennek 
a s tudiumnak (a Pastoralis-nak) igen szép, s tanulásra 
érdemes tartalma is van. Azóta becsülöm ezt a könyvet 
s az akkor alkotott Ítéletemben — ugy látom, sőt ma 
látom igazán — nem tévedtem. 

Az is a győriek kiadása volt, mint a mai, s erről 
a körülményről ismét az jut az eszembe, hogy abban az 
időben mi világot rostáló studensek itt a központi szemi-
náriumban nemcsak úgy Ítélgettünk, hogy Zalka János 
püspöknek van legjobb lelkipásztorkodó papsága az 
országban, hanem a papságnak ezt a komoly rátermett-
ségét nagyrészben épen e könyv hatásának tulajdoní-
tottuk. Jó püspök alatt jó pastorálist tanultak. 

Ezeknek a visszaemlékezéseknek nem akarok döntő 
súlyt tulajdonítani az előttünk fekvő könyv értékelése 
tekintetében; megvan annak a maga súlya, melyről 
már szinte népszavazás útján nyilatkozott meg az egy-
házi közvélemény. Oly könyv ugyanis, mely a német 
eredetiben 13, a magyar fordításban pedig 6 kiadást ért, 
kétségen kívül jeles könyv, a fölött többé vitatkozni 
nem lehet. 

A győriek pedig nemcsak hogy lefordították nyel-
vünkre, de szinte magyar könyvet teremtettek belőle. 
A komoly törekvésű növendékek (s ez is kellemes 
visszaemlékezés: akkori iskolatársam, mai rektoruk 
alatt) szakszerű utmutatás mellett, ezen a 6. kiadáson 
is két évig dolgoztak. Tekintettel voltak a legújabb 
egyházi intézkedésekre, kivált pedig: a magyar egyházi 
irodalom termékeire s a magyar speciális egyházi viszo-
nyokra. Az egyházi ügyiratok szerkesztési módjára 
vonatkozólag pedig gazdag mintagyüjteményt csatoltak 
a szöveghez. 

Oly tulajdonságok ezek, melyek ezt a művet jó 
magyar kézikönyvvé avatják s használóját valóban 
képesítik az «ars artium regimen animarum» korszerű 
végzésére. Meg is látszik rajta, hogy sokáig és sokan 
érlelték okos tanításait. Akárhol nyitjuk fel, érett, tel-
jesen használható anyaggal találkozunk benne, akár a 
hitelemzést s annak lélektani alapokra fektetését, akár 
a szónoklati . utasításait, akár a papi királyi hivatalt : 
az administrációt nézzük. 

Hogy a fönnebbi emlékezéseimre visszatérjek, lehet, 
hogy nekünk annak idején csak fiatal szimpátiák sugall-
ták az ítéleteket az emberekről és az állapotokról ; de a 
győri papságról akkor mondott ítéletünk mindenképen 
igaz ma is abban a formájában, hogy ez a könyv a lelki-
pásztorkodásban komoly, szolid, hivatásukkal sokat tö-
rődő lelkipásztorokat képes nevelni. S azért kívánatos, 
hogy a mint ma is már sok magyar szemináriumban tan-
könyvnek használják, úgy minden lelkipásztor szerezze 
meg, a kinek még nem volna meg; jó útmutatót, söt 
vigasztaló jó barátot talál benne. 

A győri növendékek pedig, a kik szent Imre-egye-
sületük ötvenéves évfordulóját ily módon, ilyen komoly 
munkával akarták megünnepelni, fogadják nemes törek-
vésükért a kath. irodalom elismerését. d. 

* 

A S z e n t - I s t v á n - T á r s u l a t k a r á c s o n y i k iadványai . 

Utazás Keleten. Irta Havrán János. Jó útirajz. Gyö-
nyörködünk a Kelet bőséges s nekünk oly sajátosan 
érdekes szépségeiben s lelkesedünk dicsőséges múltjá-
nak ma is nagyszerű emlékein. Az iró kedélyének 
melege besugárzik az olvasó szivébe is. Pedig irodalmi 
eszközei a lehető legegyszerűbbek. Szavai egyszerűek, 
keresetlenek, előadásmódja őszinte, közvetlen, müve 
ezért lebilincselő és hatásos. A könyvet egyébként is 
értékes: 110, javarészben eredeti illusztráció díszíti. 
Borítékrajza Horn Antalnak művészi kezet dicséri. Ára 
6 korona. 

A nehéz út. Novellák. Irta Torna István. A fiatal író 
nevével a fővárosi lapok rovataiban gyakrabban talál-
kozhatott a közönség. A kötet tartalma igen változatos. 
Az előadás drámaisága mellett friss, üde. Eleven látás, 
új beállítás s a lüktető élet erőteljes rajzolása erőssége 
a szerzőnek. Ára 2 korona. 

Szurszum korda. Verseskönyv. Irta Szohurek Antal. 
Ára 2 kor. 40 fill. Az ép érzésnek kedvelője élvezetet 
fog találni a szelid merengések, a méla hangulatok, a 
régi nagy és szent tradíciók talajából sarjadzó gondo-
latok és érzések e tiszta egyszerű poézisén. 

Az irgalmasság golgotája. Regény. Szegény élet, 
gazdag lélek. Elbeszélés. A Családi Regénytár 57, 58. 
kötete. Irta Sziklay János. Az első történelmi regény. 
Főalakja szent Erzsébet, az ideális magyar királyleány. 
Mintegy modern mása ennek a «Szegény élet, gazdag 
lélek» cimű elbeszélés, mely egy árva bányászleánynak 
a fővárosban folyó életküzdelmét tárja elénk, ki lelki 
hősiességeért végre megtalálja boldogságát és szenvedé-
seinek jutalmául a nyugodt élet élvezetét. Ára a kettős 
kötetnek 2 korona. 

A doktorkisasszony. Ir ta Charles de Vitis, fordí tot ta 
Rada István dr. Ára 1 kor. A doktorkisasszony a regény-
nek abból a fajából való, melyet fiatal leányok, de az 
asszonyok is nagy megértéssel tudnak olvasni. A férfiak 
pedig a túlzó feminista mozgalmak idején, mint édes és 
igen kellemes orvosszert ajánlanak a családok s nőne-
veléssel foglalkozó körök figyelmébe. A könyv francia 
szerző munká ja : a francia irásművészet könnyed modo-
rában. A fordítás Rada Istváné, ki nemcsak a fordítá-
sok megválasztásában, de művészi megcsinálásában is 
mindig hálára kötelezi olvasóit. 

Az üldözöttek. Irta Sheehan Patrie A. Ára 2 korona. 
Tárgya az írek nagyon szomorú s tragikus mozzana-
tokban gazdag történetéből került ki. Az ír vallási és 
szabadságküzdelmek nagy apostola, nagy O'Connel él és 
cselekszik ebben a regényben. 

Erzsébet királyné kíséretében. Irta egykori udvar-
hölgye : Sztáray Irma grófnő. A tavaly megjelent, min-
dig aktuális és megható műnek ujabb, népies kiadása. 
Ára 2 korona. 

Üdvözlégy Mária ! Ir ta Walter Gyula dr. A Bol-
dogságos Szűz tiszteletére szánt emez imakönyv kiválóan 
alkalmas a Mária-kultusz elterjesztésére és ápolására. 
Szebbnél-szebb, javarészben ősrégi imádságokat és éne-
keket tartalmaz. Az ára a kötések különfélesége szerint 
2.40-től —15 koronáig. 

Jöjj Uram Jézus ! Gyakran áldozó fiúk és leányok 
számára szerkesztették Szyllaba és Reviczky. Ára kötve 
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1 kor . 60 fül. E könyvben az áldozási imádságoknak 
nagy választéka található. A szerzők apostoli missziót 
teljesítenek, amiko r a gyermekek elméjét kopá r terüle-
tekről a mélyebb t s gyümölcsözőbb vallási fölfogások 
körébe vezetik. e. 

Levél a szerkesztőhöz. 
Nagyságos Szerkesztő Úr! Azt írta a Religió 38-ik 

számában: «A katholikus liberális, de a zsidó nem 
liberális, a protestáns se az, a szabadkőműves se az». 
Mennyire igaza volt, az alábbi esemény is klasszikus 
példa reá. 

E napokban történt egy kisebb vidéki városban, 
amelynek lakossága katholikusokból s protestánsok-
ból áll vegyest. A város tűzoltósága díszzászlót szer-
zett be magának. Nagyon szépet. De volt ennek egy 
igen nagy «hibája»: a tűzoltók védőszentje, szent 
Flórián volt az egyik oldalán. Ezért a protestánsok 
feljajdultak. «Ok azt nem tűrhetik.)) — Engedtek a 
katholikusok s keresték a középutat. A szent fejéről 
levették a glóriát. így aztán igazán háttérbe szorult 
a szent s csak a tűzoltók patrónusa maradt a lobogón. 
A városi tanács el is fogadta a lobogót. Természe-
tesnek találta azt, hogy a tűzoltók zászlaján ott legyen 
a tűzoltók patrónusa. Annál is inkább, mert hisz a 
glória eltávolításával az nem mint szent szerepelt 
ott, hanem mint a tűzoltók védője. De azért a protes-
tánsoknak így sem kellett az a zászló. Mert hát nekik 
nem kell a tűzoltók patrónusa, hanem létra, csákó, 
csákány. S nem is engedtek ebből. A város felzúdul-
hatott, de ők megmaradtak a csákó s létra mellett. 

Elgondolkodtam róla. Van is ebben sok, amin 
igazán gondolkodni kell.1 Sohasem tudtam helyeselni 
azt az eljárást, amidőn más vallású, teszem azt, a 
katholikus tanokhoz alkalmazkodik. Hiszen vagy 
hiszi azt, hogy vallása igaz s akkor az számára az 
irányadó, vagy pedig vannak kétségei s akkor kell 
keresnie egy oly vallást, amelyben lelke nyugalmat, 
egyensúlyt talál s akkor ne csak e szerint járjon el 
egyik-másik dologban, hanem azt egész lelkével 
karolja át. 

De most a protestánsok merevsége mégis meg-
lepett. Miről is van szó? Egy emberről, egy római 
katonatisztről, a ki ugyanazért a Krisztusért halt 
meg, akit a protestánsok is hisznek.2 Ugyancsak az 
egyháznak volt a vértanúja s hőse, amelyről azt 
hiszik, hogy ők átreformálták. Tehát ez a protestán-
soknak ép oly nagy embere, mint akár a katholi-
kusoknak. Hiszen 304-ben, május negyedikén, a midőn 
Flórián hősiesen halt vértanúi halált Isteneért s 
vallásáért, meg egy család voltunk. Áldoztunk egy 

1 Az ilyen eljárást nem leliet ésszel megoldani, mint 
semmi olyast, a minek nem az ész, hanem a szenvedély a 
mozgatója. Nem szeretnek bennünket s vége. Ez magyaráz 
meg mindent. Szerk. 

3 Ez ma már egészen kérdéses. Szerk. 

oltárnál, együtt imádtuk az Istent s együtt szenved-
tünk érte. S utána is soká együtt csodáltuk a vér-
tanúk erényeit, együtt borultunk le sírjaikra, emlé-
kük nyújtott vigaszt valamennyiünknek a szenvedés 
nehéz napjaiban. S századok kellettek hozzá, míg 
jött valaki, a ki elkiáltotta magát: «Mi nem ismerünk 
szenteket!» Hát századokon át tévedett a krisztusi 
igaz egyház s csak ekkor ébredt fel ? 

S voltak sokan, a kiknek nem imponált többé 
a szentek erénye, nem a vértanúk vére, nem azok 
végtelen hősiessége, nem a szüzek lemondása, nem 
a nagy lelkek oly csodás szelleme. 

Emeltek kalapot az emberek előtt. Tanúsítottak 
hódolatot s elismerést az élet nagyjainak. De a tisz-
telet köréből száműzték a vallás nagyjait s azt mond-
ták rá: ((Vallási meggyőződésünk így kívánja ezt». 
Vallás nevében szűntek meg tisztelni a vallás hőseit. 
A hit, az erkölcs, a lelki nagyság embereitől meg-
tagadják az elismerést, a tiszteletet a hit, az erkölcs 
nevében. 

Minden nemes szivű gyermek hódolattal borul 
le szülei előtt, ereklye számára a szülei kép. Minden 
nemzet emlékeket emel nagyjainak s addig van 
reménye nagy jövőhöz, míg a nagyok emléke, pél-
dája a nemzet szivében él. S mindenki tudja, min-
denki érzi, hogy rendben van ez így. De akkor 
mondják meg hát, miért kell nekünk megtagadni a 
kellő tiszteletet és hódolatot a vallásos élet nagyjai-
tól? Micsoda okoskodás képes kitölteni a nagy ürt, 
a mely a világiak tisztelete s a szentek nem tiszte-
lete között felmerül? 

Én azt hiszem, hogy így talán mégis csak nehéz 
lesz kimagyarázni Jézusnak ezen szavait: «A ki 
titeket vet meg, engem vet meg!» 

Hiába! Ily mereven nézni a szentek tiszteletét 
oly tünemény, amely meglep. Itt már a nem-tisz-
telet roppant közel van a — megvetéshez. 

Hiszen ezt látjuk a fenti eseményeknél is. A tűz-
oltók mindenütt elfogadott patrónusa nem kell a 
protestánsoknak.1 Miért? Mert hát a kath. egyház őt 
szentnek nevezi. Tehát e jelző: «szent» ok arra, hogy 
képét ne tűrjék a zászlón. Nem, még akkor sem, ha 
a szentségre emlékeztető glóriát el is távolítják a 
képről s tisztán mint az egyesület patrónusa szere-
pel a zászlón. Helyébe jó a létra, a csákó, de neki, 
a szentnek nincs ott helye, mert — szent. Ezen igazán 
lehet gondolkodni. 

Mily fényes elégtétele a kalh. egyháznak, hogy 
csakis ellentmondások árán lehet tőle elszakadni. 
Lehet az egyházat száműzni, de a honnan száműzik, 
ott a szivek maradnak száműzöttek s nem az egy-
ház. Rámondhatja valaki az egyház tanára: «En nem 

1 Szent Flórián azért lett a tűzoltók védőszentje, mert 
állítólag még gyermekkorában az ő közbenjárására a kigyu-
ladt liáz a tűzvésztől meg lett mentve. (Dr. Lang: Hausbuch 
für christliche Unterhaltung I. Z. 92—122. lapokon.) 
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hiszem!)) De ugyanakkor kénytelen evvel szemben 
olyat aláírni, a mi, hiszem, sokkal nehezebb. 

Nekünk katholikusoknak bizony ez idegen logika, 
a mit a fenti eseményben látunk. Hiszen mi min-
denütt csak összharmoniát ismerünk, a szív, a lélek, 
az értelem, az elmélet s az élet között: az igazságok 
harmóniáját, a minthogy igazság és igazság között 
disszonancia nem is lehet. Kóza György. 

Könyvek. 
Korunk szellemi mozgalmai iránt érdeklődőknek 

figyelmébe ajánljuk a következő műveket: 
A modernizmus és a katholicizmus. Irta Dudek 

János dr. Budapest. 1908. Ára 3 K 20 fillér. 
Származástan és világnézet. Irta Dudek János dr. 

Budapest, 1909. Ára 2 K 50 fillér. 
Bűnbocsánat az ősegyházban. (Dogmatörténeti 

részlet.) Irta Dudek János dr. Budapest, 1910. Ára 
2 K 50 fillér. 

Kaphatók a Szent-István-Társulat könyvkereske-
désében IV., Kecskeméti-utca 2. 

Qn G. Érsekújvár. Másnak szólt, a ki tudomásul is vette. 
L. Mocsa. Hát kérem, miért használ közvetítőt? Idei 

előfizetését még nem kaptuk meg. 
F. Budapes t . Raskó Istvánné, Raskó István szegedi 

kir. táblai biró neje, egy rendkívül agilis, okos és a kath. 
ügyért sokat fáradozó úrhölgy, ki többet alkotott ott, mint 
sok férfi, a kinek ilyesmit tennie kötelessége volna. Abban a 
közleményben is az ő neve szerepelt. 

K. K i s g a r a m . Az ilyen közbeszólások csak zavarnák 
a dolgot. A tanárok majd maguk állnak helyt magukért; 
különben pedig minden csoportot munkája és helyzete 
természete szerint külön-külön kell appreciálni, a mint ezt 
egy előbbi cikkében ön is megtette. 

D. Budapest. Csodálkozik Tolnai « Világlapjának® egyik 
karácsonyi cikkén, Bród Miksa dr. : Az ember származásáról 
írt tanulmányán s fölvilágosítást kér. Hát kérem, egyszerűen 
annyit mondhatok önnek, hogy annak semmi tudományos 
értéke nincs, az tudományos kuruzslás. Annyi igaz benne, 
hogy van Biblia, van ember, majom, van Jáva szigete stb., 
de a mit róluk mond, az mind mese. Hallott valahol haran-
gozni, de teljesen ismeretlenek előtte a kutatások eredményei. 
Nincs is érzéke a tudomány komolysága iránt, úgy beszél, 
mint ahogy mesélni szokás, felelősség nélkül. Neki az ember 
állati származása körül minden kétségtelen, minden hitelesen 
be van bizonyítva — hát ilyesmire kár egy szót is veszte-
getni. Éppen a jelen szám első cikke foglalkozik egy ide-
tartozó részletkérdéssel, olvassa csak el; részletesen pedig 
tájékozódhatik a kérdés felől: Származástan és Világnézet 
cimű könyvemben. Lássa és az ilyenek hirdetik magukról, 
hogy ők a főlvilágosodás terjesztői! 

T. S z o m b a t h e l y . Jó kívánságnak mindenesetre jó kíván-
ság : sok új előfizetőt kivánni a «Religio»-nak az új évre. De 
foganatja csak úgy lehet, ha az urak ezt mások előtt etég 
nyomatékosan hangsúlyozzák. Csakhogy az a baj, hogy a 
katholikusok ilyen eszmecseréhez nincsenek hozzászokva, a 
maguk lapjait nem igen ajánlgatják. Bezzeg megteszik mások. 
Minden zsidó család, még a szabadkőműves is, becsületbeli 
kötelességének tartja járatni a zsidó hetilapot, az «Egyenlő-
ség»-et. 

K. C s á k b e r é n y . Az alsó papság végrendelkezési jogá-
val szakszerűen foglalkozott Csernoch csanádi püspök úr ő 
méltósága képviselő korában. Nagy és kimerítő elaboratuma 
van róla. Hogy hol jelent meg, most hamarjában nem emlék-
szem. Forduljon hozzá s ő bizonyosan útmutatással szolgál 
önnek. 

N. Budapest. Szeretem, ha dicsérőleg nyilatkoznak 
paptársaimról. Azt a katechétát (nem tudom, ki volt), k imúl t 
vasárnap az Örökimádás templomában 9 órakor a legalább 
6 elemi és polgári iskolai intézet növendékeinek a szent-
beszédet tartotta, igen-igen megdicsérte előttem egy hozzá-
értő intelligens hallgatója, a ki szerint úgy kell a tanulókhoz 
beszélni, mint a hogy ő beszélt. Ebből láthatja az illető 
hitoktató, liogy sokan vannak, a kik munkájokra figyelnek s 
elismerik fáradozásaikat. Hát az igaz, hogy ma a hitoktatói kai-
óriási és eredményes munkát végez a fővárosban, a mit azért 
mondok el itten, hogy az országban is meghallják. 

A Protestáns Egyházi és Iskolai Lapnak. Budapest. 
Osztjuk aggodalmait Antal Gábor superintendensük múltkori 
főrendiházi nyilatkozata miatt, hogy a vallás magánügy. Az öreg 
úr nem jól mondta azt. Azért szórói-szóra mi is azt mondjuk, 
a mit önök írnak: ((Felszólalása és argumentációja könnyen 
kihasználható azok által, a kik a vallást nemcsak a társadalmi 
érintkezésben, hanem állami vonatkozásában is magánügynek 
kívánják tekinteni s ebből folyólag kirekeszteni az iskolákból 
s elválasztani a községi és az állami élettől. Igen kívánatos 
volna azért, ha Antal Gábor dr. megfelelő helyen és módon 
megadná szavainak illetékes magyarázatát. Mert lia a társa-
dalmi érintkezésben magánügynek tekintjük is kinek-kinek 
vallását, — de vallást, egyházat magasabb, hivatalos, köz-
jogi tekintetben épen nem kívánjuk a magánügyek közé 
sorolni, sem pedig odasoroztatásához segítségünket nyújtania. 
No hát kedden ugyancsak a főrendiházban megmagyarázta 
szavait úgy, hogy megszavazta a szakaszt. Látszik, hogy a 
jó öreg úr már nem lát tovább az orránál. 

A m a i s z á m h o z csatolva veszik a t. olvasók a «Re-
ligio» ez évi tartalomjegyzékét. Méltassák figyelmükre, maga 
is érdekes egy tanulmány: kik, miről és mennyit dolgoztak 
benne? Ebből Ítélhető meg: korszerű és hasznos tudomá-
nyos munkát végzünk-e ? Midőn pedig ezt mérlegelik, ne feled-
jék, hogy a «Religio» köré sorakozott e nagy gárda ingyen, 
igazán U'art pour l'art», a tudomány iránt táplált lelkesedés-
ből dolgozik; mivel a folyóirat még ma is csak úgy áll, hogy 
egyebe nem lévén, az előfizetési dijakból még a nyomdaköltsé-
geket se képes födözni. Fogadják tehát t. munkatársaim fára-
dozásukért hálás köszönetemet. Isten nevében tovább dolgo-
zunk egyházunk és hazánk javára! 

TARTALOM. Az őslénytan és a haeckel izmus. 
Ticluj Sándortól. — Mi a művésze t? Pironcsák Antal-
tól. — Hofbauer sz. Kelemen élete. XXIII. Breznay Béla 
dr.- tól . — Baumgar tner Sándor S. J . Lám Frigyestől. — 
Pap ja ink művészeti neveléséről. Ferdényi Kálmán dr.-
tól. — Egyházi vi lágkrónika. —y —la-tói. — Irodalom. 
D o m o n k o s : Testvérek. Dudektöl. — Alber tns : Sem és 
Japhet . Hegyi Páltól. — S c h ü c h : Lelkipásztorkodástana. 
(VI. magyar k iadás . ) of.-től. — A Szent- Is tván-Társula t 
karácsonyi kiadványai , e.-től. — Levél a szerkesztőhöz. 
(A tűzoltók zászlaja és a protestánsok.) Kóza György-
töt. — Könyvek. — Telefon. 

L a p t u l a j d o n o s és k i a d ó : 

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

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